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مقدمـــــــــــــة
عــى غــرار بقيــة البلــدان العربيــة التــي شــهدت حــراكا ثوريــا ســنة  ،2011مثــل شــعار

«الكرامــة» مطلبــا مركزيــا يف تونــس ابــان احتجاجــات ديســمرب  2010وجانفــي .2011

وقــد فــرض هــذا االســتحقاق نفســه يف الدســتور الجديــد للجمهوريّــة التونسـيّة الــذي أكّــد

كذلــك عــى أن الدولــة تضمــن رشوط الحيــاة الكرميــة ملواطنيهــا .غــر أ ّن هــذا الشــعار ال

يــزال اىل اليــوم ،وبعــد مــرور عــر ســنوات عــى ســقوط نظــام الرئيــس بــن عــي ،مطمحا
رئيســيا للشــعب التونــي.

اســتحقاق الحيــاة الكرميــة ينطــوي عــى ابعــاد متعــددة تحيــل يف مجملهــا اىل املطالــب

التــي يرفعهــا الحــراك االجتامعــي للشــباب املعطــل او الــذي يعــاين الهشاشــة والعطوبــة

او تلــك التــي تتبناهــا الحركــة الدميقراطيــة ومنظــات املجتمــع املــدين والتــي تتمحــور
حــول حريــة التعبــر والحــق يف األمــن والشــغل والصحــة وتأســيس نظــام دميقراطــي ميثل
مصالــح ســواد الشــعب .كــا يحيــل أيضــا ألبعــاد أخــرى ال تقــل أهميــة عــن ســابقاتها ترتبــط

بظــروف العيــش املــادي الكريــم ،وهــو بالضبــط مــا ســعت هــذه الدراســة لتناولــه وتحليله.
تهــدف هــذه الدراســة اىل بنــاء أداة تســتجيب اىل اســتحقاق الكرامــة عــر مقاربــة تشــاركية
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ينخــرط فيهــا املواطنــون واملواطنــات يف تحديــد املــوارد الالزمــة لتغطيــة حاجياتهــم

بشــكل يضمــن الــروط الدنيــا للعيــش الكريــم للتونســيات والتونســيني.

مقارنــة باملقاربــات األخــرى التــي تســتند اىل نســب الفقــر لتحديــد الفئــات املســتبعدة
اجتامعيــا ،فــإن هــذا املــروع اتخــذ مســارا عكســيا لتحديــد ،عــر اجــاع مواطنــي ،عتبــة
االدمــاج ،أي العتبــة الدنيــا التــي توفــر لــكل مواطــن.ة املــوارد الدنيــا الرضوريــة لحيــاة

كرميــة تقيــه خطــر الحرمــان.

تعتمــد هــذه الدراســة وهي األوىل مــن نوعهــا يف العــامل العــريب عــى منهجيّــة معايــر

الدخــل األدىن ( )Minimum Income Standards, MISالرائــدة التــي طُــ ِّورت منــذ عــر
ســنوات مــن قبــل باح ِثــن بريطانيــن ( )Bradshaw et al. 2008ثــم طبقــت يف عـدّة دُول

ـرت يف مشــاريع منوذجيــة يف املكســيك و جنــوب إفريقيــا.
مثــل فرنســا و اختُـ ِ َ

إلنجــاز هــذا املــروع ،وضعــت  3مؤسســات مواردهــا وخرباتهــا عــى ذمتــه .فقــد قــام

معهــد البحــوث االقتصاديــة و االجتامعيــة (Institut de recherches économiques et

 )sociales, IRESالــذي شــارك يف هــذا النــوع مــن الدراســات بفرنســا بالتنســيق العلمــي

للمــروع ،فيحــن مثلــت انرتناشــيونال الــرت ( )International Alertحجــر أساســه
مــن حيــث تســيري العمــل امليــداين وهــي املنظمــة الغــر حكوميــة التــي تعمــل منــذ

أواخــر  2012يف تونــس عــى قضايــا التهميــش عــر تفكيــك تجلياتــه يف األحيــاء الشــعبية
ح ْوكَمــة محل ّيــة دميقراط ّيــة و تشــا ُر ِك َّية يف هــذه
و املناطــق الداخل ّيــة ودعــم ارســاء َ

جع قيــم الحريّــة
الجهــات املقصيــة .وأخــرا ،د َّع َ
مــت مؤسســة فريدريــش ايــرت التــي تشـ ّ
والعدالــة والتضامــن ،املــروع ( )Friedrich Ebert Stiftung, FESكــا د ّعمــت ســابقا

مــروع منوذجــي مامثــل يف جنــوب إفريقيــا.

ـركاء الثــاث لجنــة ارشاف علمــي قامــت بتحديــد الخيــارات الكربى لهــذا املرشوع
كـ ّون الـ ُ
كل مراحله.
عتــه يف ّ
وأَ َّمنــت ُمتاب َ
ونظــرا ملحدوديــة اإلمكانيــات املتاحــة ،فقــد تق ـ ّرر االقتصــار عــى دراســة حاجيــات أُرسة

منوذجــة متك ّونــة مــن زوجــن وطفلــن و ُمقيمــة بتونــس الكــرى .وعليــه فــان هــذا العمل

النموذجــي ال يزعــم متثيــل كل الوضعيــات القامئــة بكامــل تــراب الجمهوريــة بيــد ان أهميتــه

تكمــن يف انــه يوفــر االســتنتاجات األوليــة مليزانيــة الكرامــة الصالحــة للنقــاش العــام.

يعــرض الجــزء األ ّول مــن هــذا التقريــر ،بطريقــة موجــزة ،اإلطــار ال ّنظــري واملنهجــي
ـي عليهــا املــروع .يقــدم الجــزء الثــاين
للدراســة كــا أنّــه يُف ِّ
َصــل أه ـ ّم املراحــل التــي بُ ِنـ َ

مــن التقريــر ُم َك ِّونــات سـلّة املــواد والخدمــات الرضوريّــة لضــان ظــروف معيشـيّة كرمية
والتــي توافــق حولهــا امل ُشَ ــاركون يف املــروع .وأخــرا يســتعرض الجــزء الثالــث واألخــر
مــن هــذا التقريــر معطيــات كميــة للميزان ّيــة الخاصــة بسـلّة االســتهالك األدىن كــا يحلــل

جــزء مــن النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا.
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الفصل 1

املنهجية ومسار الدراسة

الفصل 1

املنهجية ومسار الدراسة
نقــدم بدايــة وبشــكل مقتضــب يف هــذا الجــزء األول اإلطــار النظــري واملنهجــي الــذي
اســتند عليــه هــذا البحــث  .يــي ذلــك اســتعراض ملراحــل الدراســة امليدانيــة التــي ترتكــز

عليهــا مخرجــات هــذا البحــث.

 .1اإلطار النظري واملنهجي:
إن املفهــوم املركــزي الــذي تــدور حولــه مقاربــة األجــر األدىن املضمــون ( )MISهــو
مفهــوم الحاجــة ،ال ســيام باالســتناد إىل نظريــة االحتياجــات البرشيــة التــي وضعهــا كل مــن

«دويــال»( )Doyalو«قــوف»( )Goughســنة .1991لقــد طــور املؤلفــان يف هــذه النظريــة

منوذجــا هرميــا لالحتياجــات يتألــف مــن ثالثــة مســتويات أال وهــي االحتياجــات الحيويــة
واالحتياجــات الوســيطة واالحتياجــات للمــوارد الالزمــة (تلــك التــي تتطلــب التلبيــة ).

عــى املســتوى األشــمل ،يحــدد املؤلفــان ثالثــة احتياجــات حيويــة كونيــة أال وهــي
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االســتقاللية والصحــة واالنخــراط يف الحيــاة االجتامعيــة ،كــا وضعــا قامئــة باالحتياجــات

الوســيطة كالســكن والغــذاء وغريهــا ،التــي متثــل االســتجابة لهــا رشطــا مــن رشوط

تحقيــق االحتياجــات الحيويــة آنفــة الذكــر.

أمــا فيــا يتصــل باالحتياجــات للمــوارد الالزمــة (تلــك التــي تتطلــب التلبيــة ) ،فإنهــا مل

يضعــا قامئــة مســبقة  ،طاملــا أن تحديــد هــذه املــوارد يبقــى رهــن الســياق التاريخــي
حــ َد ِد .عــى ســبيل املثــال ،تختلــف املــوارد الالزمــة اليــوم للســكن يف
واالجتامعــي امل ُ َ

قريــة افريقيــة نائيــة عــن تلــك التــي تتطلبهــا املعيشــة يف مدينــة كــرى تابعــة لدولــة
مصنعــة ،حتــى ولــو ســاهمت هــذه املــوارد يف تحقيــق نفــس االحتيــاج العــام.

و لتحديــد هــذه املــوارد الالزمــة ،يــويص املؤلفــان بتطويــر اســراتيجية ترتكــز تزامنيــا عىل

ازدواجيــة مركبــة تتألــف مــن معــارف الخــراء النظريــة واملعــارف التجريبيــة للمواطنــن.

منــذ مــا يقــارب عقــدا مــن الزمــن ،طبــق الباحثــان الربيطانيــان هــذا التمــي الــذي تــم

اعتــاده يف هــذا املــروع النموذجــي.

بهــذا املعنــى ،تطمــح املنهجيــة التــي طورهــا الباحثــان الربيطانيــان إىل تحديــد ســلة

الســلع والخدمــات الالزمــة يف حدهــا األدىن لتلبيــة االحتياجــات الحيويــة يف ســياق
خصــويص ترتســم مالمحــه تزامنيــا عــر الرتكيبــة العائليــة لــأرس موضــوع البحــث (أرسة

تتكــون مــن نفــر أعــزب أو رشيكــن بــدون أو مــع األبنــاء) مــن جهــة ،ووفقــا لبيئــة عيــش
األرسة موضــوع البحــث مــن جهــة أخــرى ( املدينــة ،الريــف .)...

املنهجية بإيجاز
عمليــا ،ترتكــز منهجيــة الدراســة عــى تجمــع مجموعــات صغــرة (مــن  08إىل 10

مفصــل لهــذه املــوارد الالزمــة للتوصــل إىل
أشــخاص) بشــكل متتــال بغايــة تقديــم جــرد
ّ

توافــق مدعــوم بالحجــة والربهــان حــول ســلة الســلع والخدمــات .تجــدر االشــارة إىل أن هــذا
اإلجــاع مدعــوم بــآراء خــراء مشــهود لهــم بالكفــاءة كــا ال تعكــس الحصيلــة النهائيــة لهــذا

العمــل توافــق آراء أو تصويــت باألغلبيــة عــى اختيــارات مختلفــة ،بــل هــي مثــرة توافــق
مشــرك مدعــوم بحجــج املشــاركني يف أعــال هــذه املجموعــات.

يف املرحلة األوىل من الدراسة يوكل ملجموعات التوجيه التوصل اىل هدفني:
-يتعلــق األول باجــراح جملــة العنــارص الالزمــة للخــروج بتعريــف توافقــي للهــدف

املنشــود .ويتعلــق األمــر هنــا ،بتحديــد أهـ ّم املفاهيــم الصالحــة لالعتــاد عليهــا طريــق

حــوار مفتــوح بــن املشــاركني .ليشــكل فيــا بعــد املفهــوم املتفــق عليــه بعــد ذلــك
دعامــة ومرجعيــة لعمــل املجموعــات التاليــة.

-امــا الهــدف الثــاين فهــو تحديــد أهــم الخصائــص العامــة لألشــخاص الذيــن ســيتم تحديــد

حاجياتهــم (االســم ،الســن ،مق ـ ّر الســكن) ورغــم ان هــذه الخصائــص تبقــى عامــة اال انهــا
مت ّكــن املجموعــات املشــاركة التاليــة مــن الــروع يف مناقشــة س ـلّة الســلع والخدمــات

بشــكل ملمــوس أكــر .كــا يتــم ضمــن هــذا الطــور أيضــا تحديــد ظــروف اإلقامــة بدقــة.
ويف املراحــل الالحقــة ،تناقــش املجموعــات األوىل (مجموعــات التوافــق) املحتــوى

املفصــل للســلة يف حدهــا األدىن مــن ســلع وخدمــات اساســية تضمــن العيــش الكريــم
ّ

للعائلــة.

ثــم تناقــش املجموعــات املواليــة أوال الحاجيــات الشــخصية لــكل فــرد مــن أفــراد األرسة،
علــا وأن هــذا النقــاش جــرى بــن مــن يتقاســمون نفــس الخصائــص مــع العائلــة
النموذجيــة التــي تــم تحديدهــا .لذلــك ،يتحــاور الرجــال املتزوجــن الذيــن لهــم أبنــاء مــع
مــن لديهــم نفــس هــذا الوضــع العائــي كــا تناقــش النســاء املتزوجــات بدورهــن حاجيــات

مثيالتهــن .ثــم تتحــاور مجموعــات مختلطــة ،نســاء ورجــاال ،حاجيــات كل طفــل عــى حــده.

يف املرحلــة الثانيــة نجمــع مجموعــات مختلطــة مــن نســاء ورجــاال (مجموعــات املصادقة)،

ونســلمها نتائــج مــا أفضــت إليــه أعــال املجموعــات الســابقة .إن الهــدف مــن ذلــك هــو
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الصغــار مــن ناحيــة أخــرى .ويفحــص
مناقشــة مــا يحتاجــه الكبــار مــن ناحيــة ومــا يحتاجــه ّ

املفصــل لســلة الســلع والخدمــات ،بغايــة تدقيقــه أو إضافــة عنارص
املشــاركون املحتــوى
ّ
منقوصــة إن وجــدت ويصادقــون عليــه بعــد ذلــك أو يعدلونــه إن لــزم األمــر .مثــل هــذه

املرحلــة فرصــة لتحديــد بعــض االختالفــات حســب الجنــس (بالنســبة إىل البالغــن) أو

حســب العمــر و/أو الجنــس بالنســبة إىل األطفــال ومناقشــتها إن أمكــن ذلــك .لقــد مثلــت
هــذه املرحلــة أيضــا مناســبة إلرســال بعــض مالحظــات الخــراء اىل املجموعــات ومواصلــة
النقــاش حــول نقــاط قــد ال يكــون التوافــق حولهــا قــد ت ـ ّم ســابقا.

ختامــا ،ويف مرحلــة ثالثــة وأخــرة( ،مجموعــات املفاوضــات النهائيــة) التقــت مجموعــة
مختلطــة مــن البالغــن ،للتحــاور حــول ســلة الســلع والخدمــات الخاصــة بالعائلــة ككل هذه

املــرة ،ومثلــا جــرى بــه العمــل ســابقا ،متــت املصادقــة عــى محتواهــا أو تغيــر بعــض

عنارصهــا .ونرســل أيضــا أثنــاء هــذه املرحلــة ،تقديــرات مرقمــة ألبــواب امليزانيــة بغايــة
معرفــة آراء املشــاركني واختبــار مــدى متانــة التوافــق داخــل هــذه املجموعــات .يف إطــار

هــذا املــروع ال ّرائــد ،تــم تقييــم كلفــة خمســة أبــواب كبــرة يف امليزانيــة تغطّــي تقريبــا
ثالثــة أربــاع نفقــات األرس كــا تقــوم مجموعــة البحــث بنقــاش النتائــج يف كل املراحــل
وتصــادق لجنــة القيــادة عــى الخيــارات املنهجيــة املتبعــة يف هــذا التمــي.
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يصــف الرســم أدنــاه التمــي الــذي تــم اتباعــه يف عمليــة مناقشــة ســلة الســلع والخدمــات
(األرقــام املوجــودة بــن قوســن توافــق عــدد املجموعــات التــي اجتمعــت يف كل مرحلــة

مــن املراحــل).

التميش املتبع يف مناقشة سلة السلع والخدمات
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
• اﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻬﺪف
• ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﻤﻧﻮذج

)(٢

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﴍاف
• اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
• ﺟﺮد ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺳﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ
)(٣

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﺔ ،اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ
• اﺧﺘﺒﺎر ﺳﻠﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻒ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺨﺒﺮﻴ
• اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
• ﺗﻨﺎﺳﻖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻊ اﳌﻮارد اﳌﻮﺟﻮدة
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اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺼﺎدﻗﺔ
• اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺎت اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ واﻷﻃﻔﺎل
• ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻢﻟ ﺗُﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ
)(٢

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
• اﺣﺘﺴﺎب اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ
• اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺨﺒﺮﻴ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻔﺎوﺿﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
• ﻧﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ
• ﻣﻔﺎوﺿﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺜﻤﻨﺔ
• اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺘﺤﻴﻦﻴ اﻟﻨﻬﺎﻲﺋ ﻟﻠﺴﻠﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﻲﺋ
• اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻦﻴ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻨﻬﺎﻲﺋ
• اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﻲﺋ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

 .2سري الدراسة امليدانية
قبــل انطــاق الدراســة امليدانيــة ،حــدّدت لجنــة االرشاف العلمــي حقــل الدراســة.

وبالنظــر إىل اإلمكانيــات املحــدودة لهــذا املــروع الريــادي ،تقـ ّرر اقتصــار الدراســة عــى

أمنــوذج زوجــن نشــيطني ولهــا طفــان ويقيــان يف تونــس الكــرى .إن مــا رجــح كفــة هــذا

االختيــار دون غــره أن املتزوجــان اللــذان لهــا طفــان ميثــان اليــوم الوضعيــة العائليــة

األكــر شــيوعا يف كامــل البــاد بالنســبة إىل فئــة النشــطني (ملحــق رقــم  .)1ميكننــا عــاوة

عــى ذلــك ،اعتبــار أن هــذه الوضعيــة العائليــة هــي األكــر شــيوعا يف تونــس الكــرى،

حيــث تطــورت النــاذج األرسيــة نحــو األرسة الصغــرة محــدودة العــدد بشــكل مبكــر
مقارنــة بباقــي جهــات البــاد.

لقــد تســاءلت مجموعــة البحــث عــن احتــال إجــراء تعديــات عــى منهجيــة األجــر األدىن
املضمــون ( )MISلتالئــم األمنــوذج التونــي .وقــد متــت املصادقــة عــى خيــار اعتــاد

أوســع مــا ميكــن مــن الوضعيــات االجتامعيــة املتنوعــة كعنــر أســايس يربهــن عــى
صحــة النتائــج .وقــد أدّى ذلــك إىل اتّبــاع ســر عمــل خــاص النتــداب املشــاركني يف هــذه

الدراســة (انظــر أدنــاه).
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وناقشــت مجموعــة البحــث أيضــا التأثــر املحتمــل لالختــاف الجنــي والعمــري

للمشــاركني عــى حيويــة عمــل هــذه املجموعــات .واســتقر األمــر عــى أنــه يف الســياق
التونــي لطاملــا كانــت الجهــود امل ُ ًكرِســ ُة للمســاواة بــن النســاء والرجــال محــورا مــن

محــاور السياســات العامــة ،أي أن االختــاط يف مجموعــات املناقشــات لــن تنجــ ّر عنــه
خل ِ
ُصــت مجموعــة
ن فقــد ً
السـ ّ
مشــكلة تُذكــر ولــن يعرقــل ســر العمــل .أمــا االختــاف يف ّ
البحــث إىل أنــه يكفــي أن يتقاســم املشــاركون الوضعيــة نفســها (والــدان وطفــان) حتــى

ن.
السـ ّ
يكــون ذلــك عامــا محــددا يضــع كل املشــاركني عــى قــدم املســاواة مهــا كانــت ّ
صادقــت مجموعــة البحــث عــى إجــراء كل االجتامعــات باللهجــة التونســية كــا تســاءل

البعــض حــول امكانيــة اســتعامل بعــض أدوات الكتابــة كاللــوح الورقــي ومــا إذا كان ذلــك
ســيكون مصــدر إحــراج للمشــاركني غــر املتعلمــن .وقُدّمــت إجابــات جزئ ّيــة عــى هــذا
اإلشــكال ،عــى غــرار اللجــوء إىل الكتابــة الرمزيّــة لتفســر املراحــل األساســية لالجتــاع،

لكنهــا مل تســمح بتجــاوز هــذه العقبــة كليــا .ومــع ذلــك ،مل يكــن لهــذه العقبــة تأثــر كبــر

عــى حيويــة مجموعــات املناقشــات وســر عملهــا.

أمــا عــن مــكان االجتامعــات ،فقــد تقــ ّرر اختيــار مــكان «محايــد» بعيــد نســبيا عــن بيــوت

املشــاركني وقــد تــم نقلهــم إليــه عــى مــن حافلــة صغــرة .وقــد أتــاح هــذا التباعــد
الجغــرايف للمشــاركني التامثــل مــع املميــزات العامــة للحالــة النموذجيــة التــي وقــع

اختيارهــا مــن ســكان «تونــس الكــرى» دون فقــدان خصوصيتهــم املرتبطــة باألحيــاء التــي

ينتمــون إليهــا.

الرزنامة
اجــاال وقــع تنظيــم تســعة مجموعــات ت ً ًوافُــقِ يف فــرة تجــاوزت ســنة ونيــف (الجــدول .)1
وقــد نظمــت األوىل وهــي مجموعــة التوجيــه يف شــهر ســبتمرب ســنة  .2018وجمعــت

شــبانا بالغــن مــن كال الجنســن .وكان الهــدف منهــا اختبــار طــرق التنشــيط والتســيري
التــي وضعناهــا وكذلــك التثبــت مــن تناســق النتائــج مــع العائلــة املكونــة مــن الزوجــن

وطفليهــا موضــوع الدراســة .وبالفعــل ،فــإن املســائل التــي طرحــت يف هــذه املجموعــة
ـن أنهــا تالمــس املســائل التــي أُثــرت يف مجموعــة التوجيــه
مــن طــرف هــؤالء البالغــن تبـ ّ

(األصليــة) لشــهر ديســمرب ( 2018أنظــر أدنــاه).

لقــد انعقــد اجتــاع مجموعــات املناقشــة الثــاث يف شــهر جانفــي  2019واجتمعــت

مجموعــات املصادقــة يف شــهر جــوان مــن نفــس الســنة .وقــد تقــ ّرر أيضــا عقــد

اجتــاع مجموعــة التفــاوض ايضــا يف شــهر جــوان حتــى و إن مل تســمح اآلجــال املحــددة
ملجموعــات املصادقــة ومجموعــات التفــاوض النهــايئ بتســليم النتائــج التــي توصلــوا

إليهــا إىل املجموعــة األخــرة ســواء فيــا يتعلــق بالعنــارص التــي تأخــذ بعــن االعتبــار
نتائــج مجموعــات املصادقــة أو العنــارص الجزئيــة الالزمــة لتحديــد فصــول امليزانيــة .وقــد

ســمحت مجموعــة التفــاوض االختبــاري بتحســن التوافــق حــول ســلة الســلع والخدمــات.

والتــأم لقــاء مجموعــة التفــاوض النهــايئ األخــرة يف نوفمــر .2019
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التمش والحصيلة
ّ
انتداب املشاركني:
نظــرا ملحدوديــة ميزانيــة البحــث فقــد تعـذّر انتــداب املشــاركني باللجــوء إىل املؤسســات

املختصــة النتدابهــم بالهاتــف اعتــادا عــى كوتــا بعــد إجــراء اســتامرة معهــم .لذلــك قــرر
الفريــق املــرف عــى الدراســة االســتناد اىل عالقــات منظمــة انرتناشــونال الــرت يف

بعــض أحيــاء تونــس الكــرى (يف دوار هيــر وحــي التضامــن) أي تعمــل منــذ ســنوات
وقــد ُو ِجـ ًه اشــعار دقيــق (ملحــق الثــاين) إىل املكلفــن بعمليــة االنتــداب إلعالمهــم بغايــة

هــذه الدراســة مــن ناحيــة ،وتدقيــق األهــداف املنشــودة مــن اختيــار تركيبــة املشــاركات
واملشــاركني يف مجموعــات املناقشــات .وقــد كانــت املقاييــس العامــة التــي ات ّخذهــا
ن والجنــس والوضــع العائــي.
الس ـ ّ
فريــق البحــث هــي هــيّ :

•الســن والوضــع العائــي :البالغون النشــطون (من  20ســنة إىل  59ســنة) املتزوجون
الذيــن لديهــم أطفــال يرتاوح ســنهم بني  06ســنوات و 16ســنة.

•جنس املشاركني :مجموعات مختلطة ،نساء ورجال ،و متناصفة.

أمــا بالنســبة ملســاكن املشــاركني ،فقــد وقــع االختيــار عــى انتــداب البالغــن ذوي

الســكن املســتقل (منــزل أو شـقّة) نصفهــم يســكن يف حــي التضامــن والنصــف اآلخــر يف
د ّوار هيــر.

تغيــر املشــاركني يف
ومــن املهــ ّم أيضــا حســب متــي األجــر األدىن املضمــون()MIS
ّ

كل مرحلــة مــن املراحــل حتــى يقــع تج ّنــب التمــي القائــم عــى املصادقــة الذّاتيــة .وقــد

قُدّمــت هــذه التعليــات للمكلفــن باالنتــداب و ُوضّ ــح لهــم بدقّــة ،عــاوة عــى ذلــك ،أنــه
مــن غــر املمكــن انتــداب زوجــن مــن نفــس العائلــة ،حتــى و إن تعلــق األمــر باملشــاركة

يف مجموعتــن مختلفتــن حتّــى يتوفــر رشط التســاوي يف الحظــوظ بــن املشــاركني يف

كل االجتامعــات .لــذا نجــد أن عــدد العائــات مســاو لعــدد املشــاركني املوجوديــن داخــل
ّ
مجموعــات التوافــق.

ويف الختــام ،كان مــن الــروري التأكّــد مــن أن املشــاركني يف مجموعــات التوافــق

يعكســون أوضاعــا اجتامعيــة متن ّوعــة حتــى يكــون اإلجــاع عــى أســس اجتامعيــة واســعة
وممثلــة ألكــر مــا ميكــن مــن الحــاالت .وقــد أوىل فريــق العمــل اهتاممــا كبــرا بهــذه

املســألة نظــرا لخصوصيــة األحيــاء التــي جــرت فيهــا هــذه الدراســة امليدانيــة .يف الواقــع،

متثــل الفئــات ذات املســتوى املعيــي الضعيــف غالبيــة متســاكني هــذه األحيــاء .وهــو
مــا كان مــن شــأنه أن يدفــع نقاشــات املجموعــة إىل االنحيــاز إىل التوافــق حــول ســلة دنيــا

ممكنــة (حســب إمكانياتهــم املتاحــة) وال يــؤدي إىل التوافــق حــول سـلّة فيهــا القــدر األدىن

الــروري (حســب االحتياجــات).

خــاه فريــق البحــث عــى تحديــد املشــاركني يف املجموعــات
وقــد ارتكــز املنهــج الــذي تو ّ

حســب نســب ممثلــة للعديــد مــن الفئــات االجتامعيــة (غــر الناشــطني ،والعاطلــن
وذوي املهــن الهشّ ــة ،موظفــون  .)...وقــد حــدد فريــق البحــث عــى ســبيل املثــال،
قامئــة مــن املهــن املمكنــة (عامــل يومــي ،أســتاذ ،تاجــر صغــر ،ممرضــة ،طبيــب)...
إلرشــاد عمــل املعنيــن باالنتــداب (انظــر امللحــق  2الفقــرة  ... )3وقــد كان الهــدف مــن

هــذا التمــي هــو الحصــول عــى مجموعــات يكــون معظــم أفرادهــا ذوي عمــل قــار.

كــا تــم اختيــار عــدد تقريبــا متســاوي للرجــال ( 40رجــا) والنســاء ( 43امــرأة) ضمــن

املجموعــات ،واعتمــد نفــس التــوازن أيضــا لتوزيــع املنتدبــن بــن األحيــاء ( 43شــخصا مــن

حــي التضامــن و 40مــن د ّوار هيــر) .ونظــرا للظــروف الخاصــة باالنتــداب ،متكّنــت بعــض

املجموعــات ،بصفــة اســتثنائية ،مــن إدراج زوج أو ،يف الحــد األقــى ،زوجــن  ،لديهــم ثالثــة

أبنــاء .وقــد اعتــرت فريــق البحــث أن هــذا الحيــاد عــن التوصيــات العامــة لالنتــداب مل يشــكل
عائقــا ألن هــؤالء البالغــن كانــوا قــد عاشــوا حتــا تجربة الزوجــن الذيــن لديهام ولديــن اثنني.

15

أمــا عــن الوضــع االجتامعــي للمشــاركني ،والــذي يتجــى مــن خــال رشوط عملهــم ،فــإ ّن

نتائــج االنتــداب بــدت مرضيــة جــدا يف ضــوء األهــداف املح ـدّدة ،مبــا ا ّن األغلبيــة ()% 70
مــن املشــاركني لهــا عمــل قــار .أمــا بقيــة املشــاركني ،فإنهــم إ ّمــا ربّــات بيــوت ( )%8وإ ّمــا

ـش أو عاطلــون عــن العمــل ()% 22
ذوو عمــل هـ ّ

العــال واملوظفــون ( )% 29وذوي
املشــاركون مــن ذوي العمــل القــار مجموعتــان:
ّ

جــار و  %5أ
الوظائــف الوســيطة ( .)% 31كــا ان  %5مــن املشــاركني هــم مــن صغــار التّ ّ

يشــغلون وظائــف عليــا.

هــذا وقــد تلقــى كل املشــاركني تعويضــا إجامليــا قــدره خمســون دينــارا مقابــل مشــاركتهم
يف مجموعــات املناقشــة .وقــد اعتــر فريــق البحــث أن هــذا التعويــض رضوريــا لضــان

التنـ ّوع الــكايف يف الوضعيــات االجتامعيــة للمشــاركني.

سري عمل املجموعات
حصة تكوين ونقــاش مع فريق أنرتناشــيونال
أقيمــت قبــل كل مرحلــة مــن مراحل الدراســة ّ

ألــرت التــي أنيطــت بعهدتــه مســؤولية تنشــيط نقاشــات املجموعــات املعنيــة تــم خاللهــا
16

كذلــك تحديــد األهــداف الخصوصيــة لــكل مرحلــة مــن املراحــل ونقــاش دليــل التنشــيط

الــذي تــم إعــداده قبــل كل اجتــاع.

وتتضمــن أدالّء التنشــيط هــذه يف جزئهــا األول املشــرك لــكل مراحــل الدراســة والــذي

يتــم دامئــا تقدميــه للمشــاركني ،تقديــم الهــدف مــن البحــث وخصائصــه ومراحلــه
املختلفــة حتّــى يتمكــن املشــاركون مــن االنخــراط يف التمــي العــام لهــذه الدراســة كــا
يحتــوي هــذا الجــزء أيضــا التعليــات العامــة املتعلقــة بتنظيــم املناقشــات.

أمــا الجــزء الثّــاين مــن أدالّء التنشــيط هــذه فهــو ّ
أدق ويهــدف اىل ضبــط ســر وإدارة

املناقشــات يف كل مرحلــة حســب مــا يتــم تحصيلــه مــن معلومــات يف املراحــل الســابقة.
كــا يتضمــن املفهــوم العــام لظــروف الحيــاة الكرميــة الــذي اعتمدتــه مجموعــات التوجيــه

ويحــدّد الهــدف الخــاص لــكل اجتــاع بدقّــة .ميثــل البحــث عــن إجــاع مدعــم بالحجــج

والرباهــن الخيــط الناظــم املشــرك الــذي يؤكــد عليــه املنشــطون مــرارا وتكــرارا طيلــة

فــرة املناقشــة (أنظــر أدنــاه).

وقــد حــر يف كل اجتــاع مــن اجتامعــات مجموعــات التوافــق مســران ومالحظــان .وقــد

جلت االجتامعــات بالصــوت وبالفيديــو بعــد موافقــة املشــاركني مــا مكــن مــن أرشــفة
ُ
سـ ّ

أعاملهــا قــدر اإلمــكان.

جــرت االجتامعــات يف نهايــة األســبوع – الســبت أو األحــد  -ملــدة خمــس ســاعات تقريبــا
الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر (أو
لــكل اجتــاع ،عمومــا مــن الســاعة التاســعة صباحــا إىل ّ

الصبــاح ثــم تــرع
أكــر بقليــل أحيانــا) .وكان املشــاركون يُســتقبلون حــول مائــدة فطــور ّ

كل مجموعــة يف النقــاش بعــد إلقــاء كلمــة افتتاحيــة مــن قبــل فريــق العمــل .وقــد متتــع
ّ
أفــراد املجموعــات براحــة يف منتصــف الحصــة الصباحيــة وعنــد الغــذاء.

كان يف كل مــرة هــدف كلمــة االفتتــاح هــو اعطــاء موجــز عــن الغايــة مــن هــذه الدراســة
والتعريــف باملرحلــة التــي دعــي املشــاركون اىل املســاهمة فيهــا ،وكذلــك تقديــم املبادئ

التوصــل إىل توافــق
العامــة لتســيري النقــاش والتأكيــد خاصــة عــى حريّــة التعبــر ورضورة
ّ
مدعــم بالحجــج يف صلــب املجموعــات .ذلــك ان التوصــل اىل توافــق بــن املشــاركني هــو

العنــر املركــزي يف تحديــد ســلة الســلع والخدمــات.

البحث عن اإلجامع
•إجامع مدعم بالحجج
لقــد تــم إعــداد أدالء التنشــيط بشــكل يســمح للميرسيــن بحفــز املشــاركني للتوصــل
إىل اإلجــاع داخــل املجموعــات .ومل يكــن هــدف هــذا التمــي يف الواقــع تغليــب رأي

عــى آخــر ،وهــو أمــر كان ميكــن تحقيقــه بالتصويــت عــى ســبيل املثــال .بــل أن يتحــاور

املشــاركون قصــد التوصــل إىل إجــاع مدعــم بالحجــج .ولهــذا طُلــب منهــم أن يقتــر
ن والجنــس حتّــى
تعريفهــم بأنفســهم لــدى مجموعــات التوجيــه عــى ذكــر االســم والس ـ ّ
يتجنبــوا قــدر اإلمــكان الحديــث عــن ميوالتهــم وتفضيالتهــم بغايــة حــر النقــاش يف حقــل

الحاجيــات الرضوريــة .وقــد أكــد امليــرون يف كامــل مراحــل ادراتهــم للنقــاش عــى
رضورة ان مييــز املشــاركون بــن الحاجيــات والرغبــات مســتفرسين دومــا عــن دوافــع

اختياراهــم .كــا احتــوت ادالء التنشــيط عــى تعليــات واضحــة بــرورة تكــرار الســؤال

ـا اذا كانــت الســلعة أو الخدمــة املناقشــة رضوريــة
عــى املشــاركني بشــكل منتظــم عـ ّ
ام ال ويف حــال اإلقــرار برضورتهــا وجــب تربيــر هــذا االختيــار.

إن الســعي إىل تحقيــق اإلجــاع ليــس بــأي حــال مــن األحــوال أمــرا مســقطا .فقــد رشح

للمشــاركني مــن بــاب احــرام حريّــة التعبــر ،يف كل مجموعــة بــكل وضــوح ودقّــة أن بــاب
االختــاف يبقــى دامئــا مفتوحــا كــا أن ال ضيــم يف أن تكــون نتائــج أعاملهــم متباينــة مــع

كل شــخص ووضعياته
نتائــج املجموعــات الســابقة .عــاوة عــى ذلــك ،رشح لهــم ان تجــارب ّ
عامــل مــن عوامــل التنـ ّوع والـ ّ
ـل يف مجموعــة
ـراء ،وعنــد وقــوع خــاف اســتعىص عــن الحـ ّ
مــا ،ت ُحــال املســألة إىل املجموعــات التّاليــة للتّوصــل إىل إجــاع حولــه.
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هــذا وقــد وقــع تحليــل وارســال مختلــف الحجــج يف كل مرحلــة مــن املراحــل إىل

املجموعــات التاليــة لهيكلــة املناقشــات والتثبــت مــن تربيــرات اختيــار هــذه أو تلــك مــن

الســلع والخدمــات .كــا تــم تنــاول عــدد مــن عنــارص الحجــج يف الفصــل الثــاين مــن التقريــر
ورشحهــا عنــد االقتضــاء برســوم بيانيــة توضيحيــة.
•إجامع مستنري :دور الخربة
تــم االلتجــاء اىل مصدريــن مــن الخــرة إلنــارة خيــارات املشــاركني والذيــن بقيــت لهــم مــع

ذلــك الكلمــة الفصــل ،يف حريــة االختيــار والقــرار يف نهايــة املطــاف.

وعليــه فقــد اعتمــد فريــق البحــث لتقييــم الكميــات مــن مختلــف األغذيــة املكونــة لســلة

الغــذاء ،عــى التوصيــات الغذائيــة املتعــارف عليهــا .ومل يتــم تذكــر املشــاركني بهــذه
حصــة امليزانيــة املتعلقــة
املعلومــة الدقيقــة بتفاصيلهــا ،ولكنهــا مكّنــت مــن احتســاب ّ

بالتغذيــة التــي صــادق عليهــا املشــاركون بصفــة عامــة.

حــة ،فــإ ّن ســلة خدمــات العــاج الصحــي التــي أعدّهــا املشــاركون
أمــا فيــا يخــص الص ّ

فقــد قــام طبيــب خبــر بفحصهــا يف كل مرحلــة مــن مراحــل العمــل وقــدّم مالحظــات
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جهــت هــذه املالحظــات بعــد ذلــك إىل
عــن أهميــة بعــض أنــواع الرعايــة وتواترهــا .و ُو ّ

املجموعــات لتوضيــح خياراتهــا .وقــد نتــج عــن هــذا املنهــج يف العمــوم التخفيــض يف حجــم
س ـلّة الرعايــة الصح ّيــة التــي أعدّتهــا مجموعــات التوافــق .وصــادق الطبيــب الخبــر أيضــا

عــى خيــار املشــاركني املتعلــق بقطــاع الرعايــة .باالتفــاق مــع الطبيــب الخبــر ،وافــق

املشــاركون عــى خيــار التعاونيــة الوطنيــة للتعليــم يف تونــس ،باعتبــار أن هــذه املؤسســة
متثــل عينــة عــن التأمــن التكميــي وقــد اعتــر هــذا الخيــار يف الســياق التونــي مثــاال
ج ّيــدا باعتبــار العــدد الهــام مــن املنخرطــن يف هــذه املؤسســة.

التقييم العام لحركية املجموعة والتوافق الحاصل
بدايــة ،كان مــن بــن أهــداف املــروع املصادقــة ،يف الســياق التونــي ،عــى إمكانيــة

التوصــل إىل توافــق حــول مــا هــو رضوري ،لتحقيــق ظــروف معيشــة كرميــة .وقــد انجــز
ّ
ٍ
مــرض .أمــا الخالفــات التــي ظهــرت عنــد املجموعــات
هــذا الهــدف يف عمومــه بشــكل

فقــد تــم فضّ هــا أثنــاء املناقشــات بينــا اســتبعدت الخيــارات التــي مل تحــض مبوافقــة
كل املجموعــات خاصــة أن النتيجــة الحاصلــة مل تكــن تســتجيب يف الحــد األدىن لتحقيــق

ظــروف معيشــة كرميــة بالنســبة إىل العائلــة األمنــوذج.

لقــد كان نشــاط املجموعــات يف عمومــه جيّــدا ،كــا اســتوعب املشــاركون الغايــة مــن
هــذا التمريــن وقامــوا بالــدور املنــوط بعهدتهــم بــكل جديــة .وحــرص املســرون عــى

تحفيــز األشــخاص الذيــن ينتمــون للفئــات الهشــة والذيــن كان مــن الصعــب عليهــم أحيانــا

تخيــل ظــروف معيشــة بعيــدة عــن واقعهــم املعيــي اليومــي .ورغــم أنهــم كانــوا أقــل
مشــاركة مــن غريهــم يف النقــاش ،اال انهــم لعبــوا دورا تعديليــا يف تحديــد تعريــف ســلة

الســلع والخدمــات.

.3مجموعات التوجيه
تــم تنظيــم مجوعتــي توجيــه يف شــهر ديســمرب ســنة  .2018وقــد كانــت املجموعــة

األوىل (مجموعــة االختبــار) تجمــع شــبان وش ـبّات مــن غــر الطلبــة تــراوح أعامرهــم بــن

 20ســنة و 34ســنة .أمــا املجموعــة الثانيــة فقــد جمعــت أشــخاصا يعيشــون يف نفــس

الظــروف العائليــة كتلــك التــي اختارهــا فريــق البحــث للقيــام بهــذه الدراســة (رجــال ونســاء

متز ّوجــون ولديهــم طفــان تــراوح أعامرهــم بــن  6ســنوات و 16ســنة).

التوصــل إىل تحديــد تعريــف
وللتذكــر ،فــإ ّن هــذان الفريقــان يهدفــان مــن ناحيــة إىل
ّ

توافقــي لــروط املعيشــة الكرميــة يف إقليــم تونــس الكــرى اليــوم ومــن ناحيــة أخــرى
اىل رســم صــورة للحاالت/األمنــوذج  cas-typesالتــي تناقــش مجموعــات التوافــق حاجياتهــا

وظــروف إقامتهــا.

تعريف ظروف العيش الكرمية
نظم سري االجتامع كاآليت:
•طُلــب مــن املشــاركني ،يف مرحلــة أوىل مــن التعبــر التلقــايئ ،أن يقدّمــوا قامئــة
فيــا هــو رضوري لتحقيــق ظــروف معيشــة كرميــة يف تونــس.

رح
•ثــ ّم طُلــب منهــم بعــد ذلــك إن كان بإمكانهــم ترتيــب الحاجيــات املختلفــة املــ ّ
بهــا .وتــ ّم عــى هــذا األســاس يف املرحلــة املواليــة إعــداد العنــارص األوىل لهــذا

التعريــف ثــم يف مرحلــة الحقــة دُعــي املشــاركون إىل التفاعــل مــع تعريفــن اثنــن

وقامــوا عقــب ذلــك بتحديــد عنــارص هــذا التعريــف التوافقــي.

•كشــف النقــاش التلقــايئ عــن جملــة مــن التطلّعــات العامــة التــي تتعلــق بالعدالــة
االجتامعيــة ،واحــرم املســاواة يف الحقــوق واملشــاركة املواطنيــة وهــي تحيــل

مجملهــا اىل انتظــارات الشــعب:

«نحن نفتقد اىل شيئ ...نفتقد أن نكون متساوين يف الحقوق والواجبات».
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« يف األحياء الشعبية ،ال يتساوى الناس مع غريهم يف الحقوق والواجبات ،وهذا
أمر واقع».

كــا أكّــد أحــد املشــاركني يف معــرض حديثــه عــن اللبــاس أن هــذه التطلعــات تؤثــر

بشــكل مبــارش عــى الحاجيــات:

« نحن يف حاجة إىل لباس جيد يك نكون محل احرتام».

عــر املشــاركون عــن حاجيــات أخــرى .وغالبــا مــا ارتبــط تحديــد هــذه الحاجيــات
وقــد
ّ

مبعاينــة بعــض النقائــص ومظاهــر الحرمــان مــا يعنــي ضمنيــا أ ّن بعــض الحاجيــات مل

ت ُشــبع:

حرمنا منه فهذا يعني أنه كان يجب أن نتمتع به»
عم ُ
«عندما أتحدّ ث ّ

عــرت عنهــا املجموعــات يف ثالثــة أصنــاف كــرى .مث ّــة
وميكــن جمــع الحاجيــات التــي
ّ
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أوال الحاجيــات العامــة التــي تحيــل اىل األهــداف (الصحــة) أو تلــك التــي تلبــي االحتياجــات

األساســية (العمــل ،الرتبيــة) .ولهــذا تواتــر لفــظ الصحة بشــكل تلقــايئ وأجمع املشــاركون
عــى اعتبارهــا حاجــة أساســية كــا اعتــروا الحصــول عــى عمــل أيضــا رضورة ،ال فقــط

لتحقيــق اندمــاج اجتامعــي وضــان» االحــرام» ،بــل أيضــا للحصــول عــى دخــل محــرم.
اعتــر كل املشــاركني إذن أ ّن «الحصــول عــى عمــل ودخــل مــايل الئــق» أمــر رضوري.

وقــد أشــار بعضهــم إىل أن ذلــك ليــس متاحــا يف كل األحــوال نظــرا لتــدين بعــض األجــور.
« إن ما نتقاضاه من أجور مقابل أتعابنا ال ميكن أن يحقّق ألبنائنا حياة كرمية».

وقــد ذكــر املشــاركون أيضــا رضورة ضــان تعليــم «مجــاين» «ذي جــودة» واعتــروه حاجــة
رضوريــة تكتــي نفــس أهميــة الحاجيــات الحيويــة األخــرى التــي تبــدو أكــر إلحاحــا:
« أعتقد أن التعليم والرتبية يكتسيان نفس أهمية التغذية والسكن».

ت ُعتــر الرتبيــة أولويــة تقــدم لألطفــال تكوينــا يضمــن لهــم األمــان عنــد البلــوغ وتحميهــم مــن
التهميش:

« نظرا إىل التحوالت الراهنة ،وملا يتعرض له اطفالنا من تهميش ،أعتقد أن
التعليم عامل أسايس وأن الرتبية والثقافة أولويات مهمة».

مثــة صنــف ثــان مــن الحاجيــات املتعلقــة مبــوارد تدخــل ضمــن اختصــاص الســلطات
العموميــة .وينطبــق هــذا خاصــة عــى الظــروف العامــة لحيــاة النــاس وعــى النقــل وكذلك
التجهيــزات الجامعيــة .وقــد عــرت املجموعــات عــن الحاجــة الجامعيــة إىل «العيــش يف

بيئــة ســليمة» وإىل» الشــعور باألمــان» ،خاصــة بالنســبة إىل األطفــال.

وقــد أثــار الحديــث عــن مســألة النقــل اشــكالني حيــث عــر املشــاركون عــن تضاعــف
حــة .أمــا
معــدالت التلّــوث الناجــم عــن وســائل النقــل يف تونــس وآثــاره الضّ ــارة عــى ّ
الص ّ

ال ّنســاء ،فقــد أثــرن مســألة التحـ ّرش الجنــي وغيــاب األمــان يف وســائل النقــل الجامعيــة.

جــه املشــاركون انتقــادات شــديدة لجــودة النقــل العمومــي نظــرا
وبصفــة عامــة ،و ّ

لالضطرابــات املتكــررة يف مواعيــده والتــي ال تســمح بضبــط جــدول زمنــي واضــح وناجــع
خصوصــا ملــن لديهــم ارتباطــات مهنيــة.

« ال يشء مضمون ،فمواعيد املرتو كام هو الحال بالنسبة لوسائل النقل األخرى
مضطربة ،فنحن نُضطر يف بعض الحاالت لالنتظار لساعات…»

«تطرح مشكلة النقل هنا مسألة القدرة عىل االلتزام باملواعيد املهنية ،فكام

ميكن لوسائل النقل أن تساعد عىل ربح الكثري من الوقت ،فإنها قد تساهم عىل
العكس يف استنزاف الكثري منه».

وقــد ذكــر املشــاركون أن الغيــاب التــام أو شــبه التــام للمرافق العامــة (الرياضيــة والثقافية)
وللمســاحات الخــراء ميثــل إحــدى النقائــص البــارزة التــي أثاروهــا .هــذا النقــص يربهــن

عــى وجــود حاجيــات مل تتــم تلبيتهــا تتعلــق بــرورة اإلحاطــة باألطفــال وتوفــر فضــاءات
آمنــة لفائدتهــم ،ســواء بغايــة التســلية أو التثقيــف.

عم ينقصنا من مساحات وأماكن مخصصة للتسلية ،الخ .أنا أحدثكم
«إنني أحدّ ثكم ّ
عم يجب أن يكون»
اآلن ّ
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«ال يتوفر لألطفال فضاء يؤ ّ
طرهم ،وال ملعب ملامرسة لعبة كرة القدم»
« ليس مثة محيط آمن ال لألكل وال للسكن وال للثقافة .أطفالنا ال يتلقون أي

تثقيف ،بل يهيمون يف الشارع .ليس لديهم فضاء يؤ ّ
طرهم ،ال سينام وال ملعب».

إ ّن غيــاب هــذه املرافــق العامــة يخلــق لــدى اآلبــاء واالمهــات إحساســا عميقــا بالقلــق
ألن هــذا الحرمــان يســبب اليــأس و قــد يدفــع األطفــال إىل الجنــوح «إىل املخــدّرات» أو

«اإلرهــاب».

ـر عنهــا املشــاركون ال تقتــر عــى البعــد األمنــي فقــط ،بــل
إن الحاجــة إىل األمــان التــي عـ ّ
تشــمل أيضــا مرافــق مت ّكــن مــن ضــان األمــان االقتصــادي الــذي ميثــل جوهــر هــذا البحث.
«ال يقترص األمان عىل أجهزة األمن ،بل يشمل أيضا املسكن والتغذية .باختصار،
األمان بالنسبة يل يتحقق عندما أستطيع أن أعود ب ُق ًف ِتي مأل»...
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وقــد أشــار املشــاركون يف الصنــف الثالــث مــن الحاجيــات إىل املســكن والتغذيــة واللبــاس

التــي يتــم تحقيقهــا أساســا مبــوارد نقديــة ذاتيــة يف ظــل مجتمعــات يحمهــا مفهــوم الربــح.
وقــد متّــت اإلشــارة أيضــا إىل حاجيــات أخــرى ذات بعــد اجتامعــي أهـ ّم كالحاجة إىل اســتقبال
أصدقــاء يف البيــت ،والقــدرة عــى التواصــل (باألنرتنــت) وزيــارة مســقط الــرأس «حتّــى وإن

كانــت هــذه الزيــارات متباعــدة».

طلــب املســرون مــن املشــاركني ،بعــد هــذه املرحلــة مــن التعبــر التلقــايئ ،إن
كان بإمكانهــم أن يرتّبــوا الحاجيــات التــي حدّدوهــا ترتيبــا تفاضليــا مــا أدى إىل تجميعهــا

خــص أفضــل تعريــف لــروط
وتوضيحهــا وتحديــد بعضهــا أو الكلــات املفتــاح التــي قــد تل ّ

الحيــاة الكرميــة يف املجتمــع التونــي الحــايل.

ث ّم دُعي املشاركون إىل التفاعل مع تعريفني اثنني:
«الحدّ األدىن املقبول لعيش كريم يتجاوز ما تحتاجه للبقاء عىل قيد الحياة لكنه
أدىن من مستوى الرفاهة».

« ال تقترص الرشوط املعيشية الدنيا عىل البيت وامللبس والغذاء ،بل تشمل
كذلك إمكانية والقدرة عىل املشاركة يف الحياة االجتامعية».

وقــد أقــ ّر املشــاركون بــكل تلقائيــة أن رشوط العيــش الكريــم تتجــاوز الرضوريــات
البســيطة الالزمــة لالســتمرار البــري دون الوصــول إىل ســقف الرفاهيــة .ثــم تعمــق
النقــاش حــول التعريــف الثــاين يك يتمكنــوا مــن إدراج عنــارص بــدت لهــم ذات أهميــة يف

الســياق التونــي الحــايل لتحديــد رضورات العيــش الكريــم.

انطالقــا مــن هــذه العنــارص قــام فريــق البحــث بتعديــات يف الصياغــة لبلــورة التعريــف

وســلّم هــذا التعريــف بشــكل منهجــي إىل
التــايل (انظــر النــص املؤطــر أســفله)ُ .
مجموعــات التوافــق يف كل مرحلــة مــن املراحــل (النقــاش واملصادقــة والتفــاوض
النهــايئ) حتــى يُ َوضّ ــح هــدف املنهــج املتوخــى بدقّــة .ودُعــي املشــاركون إىل التفاعــل مــع

هــذا التعريــف الــذي بــدا لهــم واضحــا ومتوازنــا .أمــا مجموعــات التوافــق فقــد صادقــت
أيضــا عــى التســمية القصــرة لــ«ميزانيــة الكرامــة».

تعريف رشوط العيش الكريم يف تونس
يف تونــس رشوط العيــش الكريــم ال تقتــر عــى القــدرة واالمكانيــة يف الســكن
بشــكل مســتقل واالكل واللبــاس ...بــل تشــمل كذلــك الولــوج اىل الخدمــات

الجامعيــة والعيــش يف بيئــة آمنــة واملشــاركة يف انشــطة اجتامعيــة والحفــاظ
عــى الصــات اجتامعيــة مــع العائلــة واألقــارب .هــذه هــي الــروط التــي يفــرض
أن يتمتــع بهــا كل تونــي.

خصائص الحاالت /األمنوذج واملسكن
ســتتول
ّ
ميثــل الهــدف الثــاين ملجموعــات التوجيــه تحديــد الحــاالت /األمنــوذج التــي
املجموعــات التاليــة مناقشــة حاجياتهــا.

وقــد ظــل تعريــف هــذه الحالة/األمنــوذج عامــا جــدا إىل حــدود هــذه املرحلــة .واقتــر

ن لــكل فــرد يف العائلــة وتحديــد مقــر اإلقامــة .تعريــف الحالــة
عــى الترصيــح باالســم والسـ ّ

االمنــوذج يهــدف اىل متكــن املشــاركني يف املجموعــات الالحقــة مــن متثّــل وضعيــات
معيشــية واقعيــة قــدر اإلمــكان .ومل يتــم التطــرق اىل الوضعيــة املهنيــة للحالة/األمنــوذج

حتــى تتــم مناقشــة حاجيــات العائلــة عــى اختــاف الوضعيــة املهنيــة للبالغــن ،إذ يُفــرض
أن يكــون أمــام أي منهــم فرصــة الحصــول او البحــث عــن عمــل قــار بــدوام كامــل.
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وقد اتفقت املجموعات عىل الحالة/األمنوذج للعائلة كالتايل:
•املرأة :فوزية 37 ،سنة.
•الرجل  :فوزي 42 ،سنة.
•الفتاة :سلمى 14 ،سنة.
•الطفل :يوسف 07 ،سنوات.
تُقيــم العائلــة يف حــي شــعبي يف تونــس الكــرى .وقــد ناقشــت املجموعــات مواصفــات

املســكن بدقــة .وســيتم تقديــم نتائــج هــذه املناقشــة يف الفصــل التــايل.

.4مجموعات املناقشات ،واملصادقة والتفاوض:
الســلع
كان هــدف املجموعــات التاليــة التّ ّ
وصــل إىل توافــق مدعــم بالحجــج حــول ســلّة ّ

والخدمــات يف حدّهــا األدىن توفــر ســبل املعيشــة الكرميــة .وقــد نُظمــت هــذه املناقشــة

أوال عــى مســتوى الحاجيــات الشــخصية لــكل فــرد مــن أفــراد العائلــة (مجموعــات
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املناقشــات) قبــل أن يتــم تحديدهــا يف املراحــل الالحقــة عــى مســتوى جامعــي .ولهــذا
ناقشــت مجموعــات املصادقــة حاجيــات البالغــن مــن ناحيــة وحاجيــات األبنــاء مــن ناحيــة

أخــرى .ثــم تولّــت مجموعــة التفــاوض النهــايئ فحــص ســلة كافّــة العائلــة .مكّنــت هــذه

العمليــة املتك ـ ّررة والتصاعديــة مــن التأكّــد مــن متانــة التوافــق النهــايئ عــر التقاطعــات

املتبادلــة بــن املشــاركني الذيــن يتبادلــون األدوار بانتظــام يف كل مرحلــة مــن املراحــل.

مجموعات املناقشات
اجتمعــت مجموعــات املناقشــات الثــاث يف شــهر جانفــي ســنة  .2019وناقشــت كل

مجموعــة بانتظــام ،رشوط اإلقامــة التــي حدّدتهــا مجموعــات التوجيــه ،وصادقــت عليهــا،

يف العمــوم ،مجموعــات التوافــق مــع تغيــرات بســيطة كتلــك املتعلقــة بقــوة املك ّيــف.

لقــد اقتــى املنهــج ،بعــد ذلــك ،تنــاول جميع غــرف املســكن الستفســار املشــاركني عن
قامئــة الســلع والخدمــات الالزمــة يف كل غرفــة :قاعــة االســتقبال ،غرفة الطعــام ،املطبخ،

غرفــة النــوم ،دورة امليــاه .وتحتــوي هــذه القامئــة تجهيــزات (أثــاث ،أجهــزة كهربائيــة ،أواين
املطبــخ )...وكذلــك لــوازم خاصــة تتعلــق باملالبــس حــن دعــي املشــاركون اىل نقــاش مــا
يجــب ان تحتويــه الخزانــة مــن مالبــس او باملــواد الصحيــة يف بيــت الحــام.

لــكل
ّ
قــد حــدّدت مجموعــات التوافــق ،بالنســبة إىل التغذيــة ،أمنوذجــا لقامئــات طعــام

يــوم مــن أيــام األســبوع وأع ـدّت قامئــة يف األغذيــة وح ـدّدت تواتــر االســتهالك لــكل صنــف
منهــا ونوعيتهــا .وقــد أُعـ ّد كذلــك أمنــوذج لقامئــات طعــام خاصــة بشــهر رمضــان واألعيــاد.

وأشــار املشــاركون أحيانــا إىل املقــدار (كأس مــن الحليــب ،حبّــة واحــدة مــن الغــال ،بضــع

متــرات)...

ميــة مل يكــن ســهال بالنســبة لهــم .وقــد اســتند تقديــر الكلفــة عــى
غــر أن تقديــر الك ّ
توصيــات الخــراء الذيــن يضبطــون التوصيــات الغذائيــة األساســية (انظــر الفصلــن  2و .)3

وبالنســبة إىل املالبــس ،حــدّدت املجموعــات قامئــة مفصلــة يف املالبــس اليوميــة

املالمئــة أو للمالبــس املخصصــة لألعيــاد واملناســبات .ملعاينــة نوعيــة املالبــس م ّيــز

املشــاركون بــن املالبــس املســتعملة (فريــب) واملالبــس الجديــدة التــي بــدت أمثــن مــا
يُحفــظ يف الخزانــة.

وبالنســبة إىل الصحــة ،أعـدّت املجموعــات ،سـلّة الرعايــة الصح ّيــة التــي أُحيلــت إىل طبيــب

سـلّمت مالحظاتــه حولهــا إىل املجموعــات التاليــة .وقــد حــددت مجموعــات التوافــق
خبــر ُ
هــي األخــرى حصــة الرعايــة الصحيــة وناقشــت رضورة الحصــول عــى تأمــن تكميــي.

كل غــرف املســكن ،دُعيــت إىل «مغــادرة املنــزل» لتحديــد
وبعــد ان زارت املجموعــات ّ

الحاجيــات املالمئــة للحيــاة االجتامعيــة:

•الرتفيــه (األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة ،الــردّد عــى الســينام واملــرح وعــروض
املوســيقى ،وتنــاول الطعــام خــارج املنــزل) مــع اثــارة نقــاش حــول تواتــر القيــام بهــذا

النشــاط أو ذاك.

•العطــل والســفر ،مــع نقــاش حــول الوجهــة و تواترهــا و املــدة املقاضــاة خــال تلــك
التنقــات.

أمــا فيــا يتعلــق مبســألة النقــل ،ناقشــت مجموعــات التوافــق جــودة النقــل ومــدى الحاجة
إىل امتــاك ســيارة خاصــة .وحـدّدوا خاصــة نــوع الســيارة الالزمــة ،وأهــم اوجــه اســتعاملها

وعــدد املــرات التــي تســتقلها العائلــة و املســافات الســنوية املقطوعــة و ميزانيــة

املحروقــات الالزمــة ملثــل هــذه املســافات.

كــا كانــت حاجيــات األطفــال الخاصــة املتعلقــة بالرتبيــة موضــوع نقــاش خاصــة حــول
املســائل املتعلقــة بالحضانــة والــدروس الخصوصيــة للطفلــن (يوســف وســلمى).
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مجموعات املصادقة
الســلع والخدمات
إن الهــدف األســايس ملرحلــة املصادقــة يتمثــل يف إعــادة فحــص سـ ّ
ـات ّ

الشــخصية حتّــى تتمكــن املجموعــات مــن املصادقــة عليهــا .ويتعلّــق األمــر أثنــاء هــذه
املرحلــة بــــ :

•عرض نتائج املرحلة السابقة أمام مجموعات املصادقة.
•أولويــة إعــادة فحــص املواضيــع التــي مل تكــن محــل اتفــاق يف مرحلــة النقــاش
للتوصــل إىل توافــق حولهــا.

•تجميع املعلومات الناقصة.
•مناقشــة الفــوارق امللحوظــة بــن محتــوى س ـاّت البالغــن مــن أجــل املصادقــة أو
عــدم املصادقــة عــى تلــك الفــوارق بــن س ـاّت النســاء وس ـاّت الرجــال.

إجتمــع فريقــان مــن رجــال ونســاء بالغــن ســنة  2019ملناقشــة حاجيــات البالغــن مــن

ناحيــة وحاجيــات األطفــال مــن ناحيــة أخــرى .ونظــرا للعــدد الكبــر للبضائــع والســلع يف
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مفصــل للنتائــج التــي
السـاّت الفرديــة (بضــع مئــات) ،مل يكــن باإلمــكان القيــام بإعــادة عــرض
ّ
ّ
الســلع والخدمــات التــي نوقشــت يف املرحلــة الســابقة لذلــك
تأخــذ يف الحســبان جميــع ّ

قُــدم يف الغــرض عــرض تأليفــي لتســليط الضــوء عــى أهــم الخيــارات التــي اتخذهــا أعضــاء

مجموعــات املناقشــات إلعــادة فحصهــا واملصادقــة عليهــا .وقــد نُظّمــت املناقشــات

تراتبيــا انطالقــا مــن العنــارص األكــر تعميــا واألكــر حصــوال عــى التوافــق ملعرفــة أكــر

العنــارص خصوصيــة وتحديــد مــدى التوافــق داخــل املجموعــات خطــوة بخطــوة.

مل تفــض املناقشــات داخــل املجموعــات إال إىل مواطــن خــاف قليلــة انتهــت يف الختــام

إىل توافــق بــن املشــاركني ،وهــو بُنــي يف األغلــب عــى توافــق عــى الحـ ّد أدىن باعتبــار أ ّن
الســلع والخدمــات الرضوريــة.
عنــارص الســلة التــي ال تحظــى بتوافــق ت ُحــذف مــن قامئــة ّ

ودعــا امليــرون املشــاركني إىل تعليــل مواقفهــم بالحجــج .وقــد كانــت بعــض النقــاط

الدقيقــة موضــع جــدل هــام مثــل االختــاف حــول رضورة امتــاك الفتــاة لحاســوب مخصــص
لالســتعامل الشــخيص.

مــن جهــة أخــرى اســتفادت النقاشــات مــن املعطيــات التــي ذكرهــا الخــراء والتــي أُحيلــت
بدورهــا إىل مجموعــات املصادقــة لتمكينهــا مــن التوصــل إىل توافــق مدعــم بالحجــج

والرباهــن (أنظــر القســم املتعلّــق بــدور الخــراء).

مجموعات التفاوض النهايئ
كان هدف مرحلة التفاوض النهايئ:
•تجميــع اآلراء حــول القســط املخصــص مــن امليزانيــة لبعــض مكوناتهــا (الســكن،
التغذيــة ،النقــل ،الصحــة ،الرتبيــة).

•التأكــد مــن أن مكونــات هــذه امليزانيــة متناســقة مــع معطيــات مســح االســتهالك
األرسي التــي يصدرهــا معهــد االحصــاء.

•التأكّد من متاسك التوافق الشامل داخل املجموعات.
اجتمعــت مجموعــة أوىل مــن مجموعــات التفــاوض النهــايئ بعــد يــوم مــن اجتــاع آخــر

مجموعــة مــن مجموعــات املصادقــة ،مــا حــرم فريــق البحــث مــن الوقــت الــكايف للتثبــت

مــن تقديــرات كلفــة امليزانيــة وأخــذ النتائــج النهائيــة ملجموعــات املصادقة بعــن االعتبار.
لــذا ا ُعتــرت هــذه املجموعــة مجموعــة اختباريــة مــا مكّــن مــن تحديــد محتــوى ســلّة
الســلع والخدمــات وضبــط الحجــج املقدمــة مــن قبــل املشــاركني لتعليــل اختياراتهــم.

تــم تنظيــم االجتــاع االخــر ملجموعــة التفــاوض النهــايئ يف شــهر ســبتمرب .2019
وقــد قُ ـدّم لهــذه املجموعــة تقديــر مــايل لــكل مكــون مــن امليزانيــة مــع تقديــم مقتضــب

ملحتوياتــه .ثــم طُلــب مــن املشــاركني إن كانــوا قادريــن عــى حــذف بعــض العنــارص أو
إضافتهــا اىل ســلة الســلع والخدمــات وذلــك الختبــار متاســك التوافــق بــن املشــاركني

للمــرة األخــرة.
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الفصل 2

السلع والخدمات
محتوى سلّة ّ

الفصل 2

السلع والخدمات
محتوى سلّة ّ

إ ّن الهــدف الرئيــي الــذي أُوكل إىل مجموعــات التوافــق ،كــا أرشنــا إىل ذلــك آنفــا ،هــو
تحديــد الحــد األدىن مــن محتــوى ســلة الســلع والخدمــات الرضوريــة لتحقيــق ظــروف

معيشــة كرميــة يف تونــس الكــرى .ومل تجــ ِر هــذه املناقشــات حــول تحديــد الســلع

والخدمــات الرضوريــة فقــط ،بــل جــرت كذلــك حــول جودتهــا وتواتــر اســتهالكها.

يقــدم هــذا الفصــل التوافــق املدعــوم بالحجــة الــذي توصــل إليــه املشــاركون بخصــوص

مختلــف العنــارص املكونــة لهــذه السـلّة .1ويأخذ هــذا الفصل يف الحســبان أهم املناقشــات
التــي دارت بــن املشــاركني والحجــج التــي تــم تداولهــا لتربيــر محتــوى هــذه الس ـلّة.

 .1السكن
منــذ اللقــاءات األوىل ،تناولــت املناقشــات الحاجــة إىل الســكن (مجموعــة التوجيه/شــهر
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ديســمرب) واسـتُأنفت النقاشــات حولــه يف كل مرحلــة مــن مراحــل املــروع الثالثــة التّالية
(مجموعــات املناقشــات /جانفــي ،مجموعــات املصادقــة /جــوان ،مجموعــات التفــاوض

النهــايئ /نوفمــر) .وقــد دارت هــذه املحــاورات أساســا حــول حيــازة مســكن ،مؤجــر كان
أو مملــوكا ،وحــول محيطــه العــام مــن قبيــل الوصــول اىل املحــات التجاريــة والخدمــات
املختلفــة كاملدرســة أو وســائل النقــل العمومــي وحســب مســاحته وعــدد غرفــه ووســائل
ال ّراحــة فيــه (التســخني والتكييــف ،واإلنــارة ،واملــاء الصالــح للــراب).

إجابــة عــن الســؤال املتعلــق باملســكن ،اعتــرت املجموعــات أن منــزل العائلــة /
األمنــوذج يجــب أن يكــون ُمســوغا .يف املقابــل ارتــأى بعــض املشــاركني اآلخريــن رضورة

أن يكــون املســكن عــى ملــك العائلــة أو أن هــذه األخــرة يف طريقهــا إىل امتالكــه ( « ال

حيــاة كرميــة للمــرء إن مل ميلــك بيتــا») .وقــد اســتبعدت املجموعــات يف نهايــة األمــر
رشط امللكيــة أو الســعي إليهــا ألنهــا رأت أن هــذه الوضعيــة ،وإن وفّــرت لــأرس قــدرا

مــن األمــان ،قــد تتجــاوز مــا هــو رضوري للحصــول عــى ظــروف إقامــة الئقــة يف تونــس

الكــرى .واعتــرت املجموعــات أن تســويغ منــزل ،وإن اختلــف األمــر باختــاف الواليــات،

فرضيــة واقعيــة للتمتــع بإقامــة الئقــة يف تونــس الكــرى مــع عــروض الكــراء املتوفــرة
 1أن الفصــل بــن األبــواب يكتــي يف بعــض الحــاالت طابعــا منهجيــا حيــث ميكــن إدمــاج األمثلــة املتعلقــة بالوجبــات التــي
يتــم تناولهــا يف املطاعــم يف بــاب «الحيــاة االجتامعيــة» كــا هــو الحــال بالنســبة لتجهيــزات الحــام التــي ميكــن إدماجهــا يف
بــاب «تجهيــزات املنــزل».

نســبيا بهــذه املنطقــة.
وقــد تحدثــت املجموعــات أيضــا عــن محيــط املســكن ،باعتبــاره عنــرا رضوريــا للتمتــع

بظــروف ســكن كرميــة وامكانيــة الوصــول إىل الخدمــات املختلفــة:

 يجب أن يقع املسكن يف محيط يتوفر عىل ما هو أسايس. -يجب أال يكون املسكن معزوال وأن يكون يف املقابل قريبا من الخدمات

املختلفة ومن املدرسة والصيدلية و املغازات  -يجب أن تحيط باملسكن حديقة
صغرية ولو للعب بالكُجات.

كــا أثــارت املجموعــات مســألة األمــن يف املحيــط العــام للمســكن عــر التشــديد عــى

رضورة توفــر الحاميــة مــن الدخــاء وااللتــزام مبقاييــس األمــان يف تركيــب تجهيــزات

التســخني واإلنــارة.

 -إنّ املسألة تتعلّق برضورة توفر األمان ،خاصة يف األحياء الشعبية ،وكذلك عند

تركيز معدات الكهرباء و مد قنوات الغاز التي يجب أن تكون آمنة ومحمية بشكل جيد.
 يجب أن تحرتم قواعد السالمة خالل تركيز وسائل الحامية والغاز والكهرباء وأنتكون األبواب ذات جودة عالية  ،فاألبواب منخفضة الثمن تتصدع يف مدة وجيزة.

وقــد اتفقــت املجموعــات عــى مســاحة املســكن اذ اعتــرت أن مســكنا مســاحته مــن 90
م 2اىل  100م 2هــو الحــ ّد األدىن ملســكن تحتاجــه عائلــة لديهــا طفــان « .ان املســاحة

الرضوريــة للمســكن يجــب أن تــراوح بــن  90م 2و 100م 2حتــى تتمكــن العائلــة مــن وضــع
األثــاث بســهولة».

وقــد اعتــر بعــض املشــاركني أنــه يجــب الرتفيــع يف املســاحة قليــا ( 120م ،) 2لكــن

املجموعــات عارضــت هــذا الــرأي لتجــاوزه ســقف رشوط املســكن الالئــق.

كان النقــاش حــول عــدد الغــرف ثريــا .وقــد قـدّرت كل املجموعــات أ ّن ال منــاص مــن وجــود

ثــاث غــرف كحـ ّد أدىن بالنســبة للســكن العائــي:

 -غرفة لألبوين وغرفتني لألبناء.
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حل ضيف فيمكنه النوم يف قاعة االستقبال.
 وإذا ما ّ يأمل الناس العيش يف مسكن يحتوي عىل قاعة استقبال وثالث غرف تسمحباستقبال ضيف.

ويغــذي هــذه الحاجــة اختــاف الجنــس لألبنــاء (« غرفــة مســتقلة لســلمى؟ طبعــا فهــي

يف الرابعــة عــرة مــن عمرهــا ،زد عــى ذلــك أ ّن لهــا أخــا .لــو كانــت لهــا أخــت فــا بــأس أن

يقتســا نفــس الغرفــة).

غــر أ ّن رضورة امتــاك غرفــة إضافيــة الســتقبال األقــارب أو األصدقــاء قــد أثــرت مــرات

كثــرة يف مختلــف املجموعــات.

 «نحن ال نعيش مبفردنا عادة .لدينا بالتأكيد صالت باآلخرين». «الحدّ األدىن هو ثالث غرف ،وقاعة استقبال وغرفة للضيوف».32

 «عادة ،وجب توفري غرفة أخرى الستقبال األزواج الذين يزورونك .مثال ،لن يكونمن الالئق أن ينام أخوك وزوجته يف قاعة االستقبال» ؟

« -وإن يكن؟ مل ال ينامان يف قاعة االستقبال؟ ضيوفنا ينامون يف قاعة االستقبال».

اخــرا ،قـدّرت املجموعــات أنــه ال لــزوم لغرفــة رابعة .وقــد صادقــت مجموعات املناقشــات
األخــرة عــى هــذا الخيار.

وقــد شــدد املتحــاورون عــى وســائل الراحــة يف املنــزل عــى غــرار التدفئــة والتربيــد.

وأجمعــت كل املجموعــات عــى رضورة توفــر هذيــن املرفقــن.

السائد ،فإنّ التّدفئة والتّربيد ليسا من الثانويات ألننا بحاجة
رأي
 وعىل خالف ال ّّ
إىل الدّ فء يف الشتاء وإىل الهواء املنعش خالل فصل الصيف.
 -وجب توفري تربيد مركزي ،مك ّيف.

وقــد ركّــز النقــاش عــى ســبل التمتــع بخدمــة التدفئــة ،لذلــك أشــار بعــض املشــاركني إىل

صعوبــة الحصــول عــى مســاكن مج ّهــزة بتدفئــة مركزية:

كل األحياء الشعبية.
 ال يتوفر الغاز الطبيعي يف ّ إذا كانت العائلة قادرة عىل تجهيز املنزل بالتدفئة املركزية فال بأس وإالفيمكنها اعتامد وسائل أخرى أسهل.

وتع ـ ّزز هــذا االســتنتاج إحصائيــات التّعــداد الســكاين العــام التــي تشــر إىل أن حــوايل ربــع
فقــط مســاكن إقليــم تونــس الكــرى مجه ـ ّز بالتســخني املركــزي.

أمــا عــن التكييــف فقــد تركــزت املناقشــات أساســا عــى طاقــة املكيّــف ( 18000كيلــوواط
 /ســاعة أو  24000كيلــوواط  /ســاعة) وتـ ّم التوافــق يف النهايــة عــى اختيــار مكيــف طاقتــه

 18000كيلوواط .

إن الخصائص األساسية للمسكن التي أُتفق عليها هي كالتايل:
•قاعة استقبال وثالث غرف.
•ترتاوح املساحة بني  90و 100مرت مربّع.
•التدفئة
•التربيد (مكيف ذو طاقة تبلغ  18000كيلوواط).
•يجب أن يكون املسكن مجهزا بالكهرباء ومحميا.
•أن يســتجيب املســكن للمعايــر ويحتــوي عــدادات مســتقلة الســتهالك املــاء
والكهربــاء

•أن يقــع املســكن يف محيــط يســمح بالوصــول إىل املواصــات العموميــة وإىل
الخدمــات املختلفــة.
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 .2ال ّتغذية
هــذا الفصــل مــن امليزانيــة مخصــص لنقــاش تلبيــة االحتياجــات الفيزيولوجيــة الحياتيــة.
ويشــمل أيضــا املميــزات الثقافيــة واالجتامعيــة التــي تتناســب مــع خصوصيــات املناطــق
(وطنيــة أو جهويــة) أو بعــض التقاليــد والعــادات التــي متثــل عنــرا اساســيا مــن الحيــاة
االجتامعيــة ،خاصــة فيــا يتعلّــق مبوائــد األعيــاد .إن صيــام رمضــان وعيــد الفطــر هــا

جــزء مــن هــذه املامرســات االجتامعيــة يف تونــس ،مثلــا هــو الحــال يف كثــر مــن الــدول
العربيــة حيــث تطبــع الثقافــة اإلســامية املامرســات االجتامعيــة .وقــد أثــارت مجموعــات

املناقشــات طيلــة فــرة العمــل هــذه األبعــاد وصادقــت عليهــا بشــكل توافقــي.

ينحــر فصــل التغذيــة هنــا يف وجبــات الطعــام التــي ت ُعــ ّد يف البيــت .وميكــن تناولهــا

مســاء أو يف نهايــة األســبوع أو خــارج البيــت (بســبب عمــل الوالديــن أو ألن األطفــال يف
املدرســة) .إالّ أن فــرة تنــاول الطعــام متثــل أيضــا فرصــة للتواصــل االجتامعــي (مــع

األصدقــاء او العائلــة الكبــرة) ،ســواء يف البيــت أو خارجــه (غــداء أو عشــاء يف املطعــم).
وقــد أُدرجــت وجبــات الطعــام األخــرى يف خانــة «الحيــاة االجتامعيــة».
ومكّنــت حصيلــة املناقشــات داخــل املجموعــات مــن تحديــد أمنــوذج غــذايئ (الفقــرة
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األوىل) أعـدّت عــى أساســه سـلّة غــذاء تراعــي قــرارات مجموعــات املناقشــات ورضوريــات

الغــذاء الرســمية (الفقــرة الثانيــة) .وقــد راعينــا يف تكويــن هــذه الســلّة تنــ ّوع املنتــوج

املســتهلك انطالقــا مــن أبحــاث تحقّقنــا منهــا قــام بهــا املعهــد الوطنــي لإلحصــاء .وراعينــا

يف املقاديــر املســتهلكة توافــق النتائــج الحاصلــة مــع هــذه املعطيــات نفســها يف

الدراســة (الفقــرة الثالثــة).

وقــد تــم تقييــم هــذه الســلة الغذائيــة عــى أســاس قامئتــن مــن األســعار ،قامئــة

األســعار التــي يســجلها املعهــد الوطنــي لإلحصــاء لضبــط مــؤرش األســعار وقامئــة

األســعار املســجلة يف إطــار األبحــاث املنجــزة يف مختلــف األحيــاء بتونــس الكــرى (الفقــرة
ال ّرابعــة).

وقــد صــادق املشــاركون عــى تكلفــة فصــل التغذيــة التــي أُ ِعــ ًد بهــذا الشــكل (الفقــرة
الخامســة).

 1.2األمنوذج الغذايئ
مكّــن الجــدل داخــل مجموعــات املناقشــات مــن تحديــد أمنــوذج غــذايئ يأخــذ بعــن

االعتبــار العنــارص التاليــة ـ:

•عدد وجبات الطعام يف اليوم
•مك ّونات الطعام (أصناف األغذية املستهلكة لكل يوم).
•تحديــد عنــارص جــودة املنتجــات اســتنادا إىل األماكــن املخصصــة لرشائهــا (الســوق،
البقــال ،مغــازة مونوبــري أو مــا مياثلهــا).

الصبــاح والغــداء والعشــاء)
ويف هــذا النمــوذج ثــاث وجبــات طعــام أساســية (فطــور ّ

وكذلــك وجبــة ت ُتنــاول أثنــاء االســراحة اليوميــة بالنســبة للبالغــن أو ملجــة بعــد الظهــر

لفائــدة األطفــال .وحســب تقديــرات املجموعــات ،فــإ ّن هــذا األمنــوذج بــدا متناســقا جــدا
يف عمومــه .وقــد مكّنــت قامئــات الطعــام األمنــوذج التــي أعدتهــا املجموعــات ،مــن تحديــد

تركيبــة أنــواع مختلفــة مــن األطعمــة املألوفــة عمومــا.
يشتمل فطور الصباح عادة عىل أربع مكونات:

•مــروب ســاخن (قهــوة أو شــاي بالنســبة إىل البالغــن) ومــروب شــوكوالتة
لألطفــال.

•خبــز وزيــت زيتــون أو حلوى/مــرىب بالنســبة للبالغــن أو حبــوب اإلفطــار بالنســبة
لألطفــال

• كأس حليب أو لنب.
•حبة واحدة من الغالل أو كأس عصري غالل.
وجبات الغداء والعشاء هي نفسها لكافة أفراد العائلة .وتحتوي عىل:
كالسلطة مثال
•املفتحات
َ
•طبق باللحم أو السمك مع نشويات وخرض.
غلل املوسم أو مشتق من مشتقات الحليب (ياغورت مثال)
• ّ
•مرشوب بارد (ماء) أو ساخن
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•خبز
أما اللمجة خالل االسرتاحة فتتكون من:
•كأس عصري غالل وبسكويت لألطفال
•مرشوب ساخن (قهوة أو شاي) وبسكويت أو شطرية صغرية بالنسبة للكبار.
ويختلــف الطعــام الــذي يُتنــاول يــوم األحــد اختالفــا طفيفــا عــن األطعمــة املعتــادة خــال
ســائر األيــام:

•يحتــوي فطــور يــوم األحــد إضافــة إىل مــا ذكــر ســابقا عــى «كرواســون» وبعــض حبــات
التمر.

•يحتــوي غــداء يــوم األحــد عــى كســكيس أو طاجــن اضافــة اىل حبــة مــن الغــال أو
بعــض الحلويــات.

وقــد أثــارت املجموعــات أيضــا التغيــرات التــي تطــرأ خــال املناســبات الدينيــة واالحتفاليــة

وأعــدت قامئــة لبعــض األكالت الخاصــة بهــذه املناســبات.
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املفصــل لعنــارص ســلة الغــذاء خاصــة فيــا يتعلــق
تــم مراعــاة هــذا البعــد يف التجميــع
ّ

بتنــوع املــواد املســتهلكة( .انظــر الفقــرة الثالثــة).

 2.2إعداد سلة الغذاء
اعتمدنــا يف إعــداد هــذه الســلة عــى أحــدث التوصيــات الغذائيــة التــي تح ـدّد يف نفــس

الوقــت الخطــة الغذائيــة التــي تشــمل تواتــر اســتهالك مختلــف املــواد الغذائيــة وتضبــط

كذلــك وزن حصــة الطعــام املنصــوح بهــا يف كل وجبــة.2

وقــد جــرى تكييــف هــذا املخطــط لرياعــي الخصائــص الرتكيبيــة للغــذاء املتوســطي التــي

ميكــن تلخيصهــا فيــا يــي:

•يــويل هــذا النظــام الغــذايئ مكانــة هامــة نســبيا لألطعمــة واملــواد ذات املنشــأ
النبــايتوعــىالعكــستبــدواملــوادواالطعمــةذاتاملنشــأالحيــواينأقــلأهميــة.

 2وزارة االقتصاد والصناعة والرقمنة  :التوصيات الغذائية النسخة الطبعة الثانية ،باريس .2015
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/
nutrition/nutrition.pdf

املحل.
ّ
•التنوع الكبري لألغذية املستهلكة التي تنتمي للمنتوج
•التنوع الكبري للخرض والغالل املستهلكة حسب الفصول.
•األهمية الكربى لزيت الزيتون يف إعداد وجبات الطعام سواء للتتبيل أو للطبخ.
•تستعمل األعشاب والتوابل وكذلك البصل والثوم بكرثة يف الطعام لزيادة نكهته.
•استهالك الحلويات محدود ومناسبتي يرتبط لألعياد.
لقــد انخفضــت بصفــة ملموســة وتــرة تنــاول املــواد ذات املنشــأ الحيــواين بنســبة %20

بالنســبة إىل مخطّــط التغذيــة املنطلــق ولضــان التن ـ ّوع الــكايف للمنتجــات انتقينــا أكــر

مــن خمســة عــر نوعــا مــن الخــر الطازجــة وعــر أنــواع مــن الغــال.

وأخذنــا بعــن االعتبــار أيضــا ،يف إعــداد مخطّــط الغــذاء ،املعلومــات التــي قدّمهــا

املشــاركون ملجموعــات املناقشــات خاصــة مــا يتعلــق بتواتــر اســتهالك الربوتــن ذي

املنشــأ الحيــواين (اللحــم والســمك والبيــض) وكذلــك التنــوع املتعلــق بقامئــات الطعــام/
األمنــوذج املألوفــة ،كــا راعينــا أن يكــون هــذا التنــوع متواتــرا (وجبــة الطعــام يــوم األحــد)
وأن يكــون أكــر متيّــزا (يف رمضــان واألعيــاد).

وجبــت اإلشــارة إىل أن ســلة الغــذاء املعـدّة هــذه متثّــل االســتهالك الغــذايئ العائــي عــى

مــن نتيجــة لذلــك جملــة
امتــداد الســنة .أمــا ميزانيــة االســتهالك الشــهري للغــذاء فتتض ّ
مــن التغيــرات امللحوظــة طيلــة الســنة مقارنــة بقامئــات الطعــام العائــي املعتــادة،

خاصــة فيــا يتعلــق باســتهالك لحــوم الضــأن (أنظــر اإلطــار).

 3.2املقادير املستهلك وأنواع املنتجات
بالنظــر إىل تركيبــة العائلــة األمنــوذج ،فــإن ســلة الغــذاء تُ ّكــن مــن احتســاب االســتهالك
لــكل صنــف مــن أصنــاف املنتجــات .وقــد قُورنــت النتائــج مبعطيــات املســح الوطنــي حــول

امليزانيــة ،واالســتهالك ومســتوى معيشــة األرس للتثبــت مــن وجاهــة النتائــج الحاصلــة.

ـن
وتتنــاول النتائــج األخــرة لهــذا املســح بالتحليــل املــؤرشات الخاصــة بســنة  ،2015وتبـ ّ
مقــدار االســتهالك الســنوي لــكل فــرد ألنــواع كثــرة جــدا مــن األغذيــة (مــا يقــارب 300

صنفــت املعطيــات حســب معايــر كثــرة (الوســط االجتامعــي ،املنطقــة،
نــوع) .وقــد ُ
الفئــة االجتامعيــة ،عــدد أفــراد األرسة ،مســتوى النفقــات).
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مخرجــات هــذا املســح غــر دقيقــة وهــو امــر طبيعــي .وحتــى عــى مســتوى عــام تبقــى

غــر متناســقة بالــرورة مــع نتائــج مصــادر أخــرى .فمعطيــات معــدل اســتهالك الســمك
كــا تبينــه مثــا ،يقـدّر بـــ 9،3كلــغ لــكل مواطــن يف الســنة ،يف حــن يُقـدّره املركــز التقني

الســنة .3لذلــك يجــب أن نعتمــد
لرتبيــة األحيــاء املائيــة يف تونــس بــــ  11،5كلــغ يف نفــس ّ

عــى هــذه الكميــات بوصفهــا مقاييــس تقريبيــة ملقارنتهــا مبعــدل االســتهالك املــدرج يف

الســلة الغذائيــة التــي توصلنــا إليهــا.

يف املقابــل فــان هــذه املخرجــات أكــر صالبــة ووجاهــة عــى املســتوى النســبي الحتســاب

(حصــة التفــاح داخــل
نســبة حصــة كل ُم ْنتًــج داخــل الصنــف الغــذايئ الــذي ينتمــي إليــه
ّ
االســتهالك الجمــي للغــال الطازجــة ،مثــا) .وعــى هــذا األســاس تــم تحديــد التوزيــع

ملختلــف أنــواع األغذيــة وبشــكل خــاص اللحــوم والخــروات والغــال الطازجــة .ونقــدم
عــى ســبيل املثــال داخــل اإلطــار الالحــق املعطيــات املعتمــدة لتحديــد تركيبة اســتهالك

اللحــوم يف الســلّة الغذائيــة .وكــا ســرى ،فهــذه الحصــة مــن حصــص االســتهالك
هــي الحصــة األوىل مــن ميزانيــة الغــذاء للعائلــة .وســنجد يف امللحــق الثالــث الرتكيبــة
املفصلــة للســلة الغذائيــة لصنفــن كبرييــن مــن املنتجــات (اللحــوم واألســاك والبيــض/

الغــال والخــروات الطازجــة) التــي تســتنفذ أكــر مــن  70يف املئــة مــن كلفــة وجبتــي
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(الغــداء والعشــاء).

 3املصدر« :يتناول التونيس يف املتوسط 11.5 ،كلغ من األسامك يف السنة» هوف بوست تونيزي 24 ،نوفمرب .2016

استهالك اللحوم يف السلة الغذائية :الحجم والتوزيع
وف ًقــا ملســح امليزانيــة الــذي قــام بــه املعهــد الوطنــي لإلحصــاء ،بلــغ اســتهالك

اللحــوم يف تونــس الكــرى يف املتوســط  38.6كــغ ســنويًا للفــرد الواحــد ســنة

 ، 2015أي أعــى بنســبة  ٪18.4مــن متوســط االســتهالك الوطنــي الــذي يُقــدر ب
 32.6كــغ .بالنســبة ألرسة مكونــة مــن  3أو 4أشــخاص ،كان متوســط االســتهالك
الوطنــي للفــرد  35.8كــغ .يبلــغ متوســط االســتهالك الســنوي للفــرد يف الســلة

الغذائيــة مليزانيــة الكرامــة  31.1كــغ ،أي أقــل بنســبة  ٪20مــن متوســط
االســتهالك يف تونــس الكــرى .وبالتــايل ،فــإن النتيجــة التــي تحصلنــا عليهــا

متامســكة متا ًمــا مــع بيانــات املســح.

لتحديــد الحصــة النســبية لــكل نــوع مــن اللحــوم يف إجــايل اســتهالك هــذه املــادة،

اســتخدمنا بيانــات مســتوحاة مــن مســح ميزانيــة املعهــد الوطنــي لإلحصــاء.
ميكننــا أن نــرى أن حصــة لحــم الضــأن تختلــف اختالفــا طفيفــا وفقًــا ملســتوى

املعيشــة وهــي أعــى بقليــل مــن  .٪20تعكــس هــذه املعطيــات أن بعــض عــادات
االســتهالك تبقــى منتــرة عــى نطــاق واســع بــن الســكان التونســيني مهــا كان

مســتوى املعيشــة ،خاصــة خــال عيــد األضحــى ،عكــس حصــة اللحــم البقــري

ـر الثالثــة األوىل وتصــل إىل مــا يقــرب  3أضعــاف (٪21
عـ ُ
التــي تبلــغ حــوايل  ٪7لل ُ
عــر األخــر .عــى العكــس مــن ذلــك ،متيــل حصــة لحــوم الدواجــن
تقري ًبــا) لل ُ
ــر
ع ُ
إىل االنخفــاض مــع مســتوى املعيشــة :فهــي متثــل حــوايل  ٪65حتــى ال ُ

ــر األخــر.
ع ُ
الســادس لكنهــا تنخفــض إىل أقــل مــن  ٪50يف ال ُ

بنــا ًء عــى البيانــات الســابقة ،فــإن توزيــع اســتهالك اللحــوم هــو كاآليت 3/2 :لحــوم

الدواجــن و  3/1للحــوم األخــرى ،منهــا  3/2لحــم الضــأن ( )٪ 22و 3/1لحــوم

البقــر (.)٪11

لتحديــد حجــم اســتهالك املــواد الغذائيــة ،اعتمدنــا ملقارنتها مبثيلهــا يف ســلتنا الغذائية،
املعطيــات املتعلقــة بإقليــم تونــس الكــرى الــذي مثــل حقــل هــذه الدراســة الرائــدة

حــول ميزانيــة الكرامــة .اجــاال ،فــإ ّن معــدل االســتهالك الغــذايئ يف تونــس الكــرى
يتجــاوز املعـدّل الوطنــي ســواء عــى مســتوى الكميــات أو النفقــات بأكــر مــن  % 24وهــو
مــا يُعــزى كذلــك إىل الفــارق املســجل يف األســعار بــن تونــس الكــرى وبقيــة الجهــات.

الجدول الثاين حصيلة هذه املقارنة بالنسبة إىل الحصص الرئيسية يف سلّة الغذاء.
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الجدول الثاين :االستهالك الغذايئ حسب نوع املواد
مقادير االستهالك

املعهد
الوطني
لإلحصاء
تونس الكربى

الخرضوات
الطازجة

ميزانية الكرامة

سنويا /الفرد شهريا/العائلة سنويا /الفرد
()2
()1

الغالل
الطازجة

اللحوم

األسامك

البيض (حسب
العدد)

ميزانية
الكرامة /
املعهد
الوطني
لإلحصاء
()1( / )2( = )3

94,6

34,5

103,4

1,09

99,1

29,6

88,9

0,90

38,6

10,4

31,1

0,81

9,9

3,3

9,9

1,00

200,8

73,0

219,0

1,09
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املصــدر :املعهــد الوطنــي لإلحصــاء ،الدراســة الوطنيــة حــول امليزانيــة و االســتهالك و مســتوى معيشــة
األرس يف  .2015املــروع الرائــد مليزانيــة الكرامــة يف تونــس.

باســتثناء الخــر الطازجــة والبيــض التــي يتجــاوز معــدل اســتهالكها بقليــل كــا حددتــه
ميزانيــة الكرامــة معـدّل االســتهالك يف تونــس الكــرى ،فــإن معــدل اســتهالك املنتوجــات

الطازجــة األخــرى األرفــع ســعرا (األســاك) يبــدو قريبــا مــن معــدل االســتهالك يف تونــس

الكــرى أو اقــل منــه بقليــل وهــو مــا ينطبــق أيضــا عــى الغــال الطازجــة واللحــوم.

.3اللباس
يحتــوي هــذا الفصــل عــى مجمــوع الثيــاب واملالبــس الدّاخليــة واألحذيــة واكسســوارات
والســكافة) .وتراعــي الحاجيــات املطابقــة
ي
املالبــس ومــا تتطلبــه مــن تعهــد (الــ ّ
ِّ

للوظائــف املختلفــة:

ȿاملالبس اليومية :سواء داخل البيت أو خارجه ،خالل الليل أو النهار
ȿمالبس الرياضة واالصطياف.

ȿاملالبــس ال ّرســمية املخصصــة للمناســبات الخاصــة املرتبطــة بحيــاة الفــرد داخــل
املجتمــع (حفــات.)...

ȿاكسسوارات املالبس (أحزمة ،أوشحة ،قبّعات ،حقائب)...
الصيف ومالبس الشتاء.
وقد ميزت املجموعات يف تحديدها بني مالبس ّ
توصــل املشــاركون برسعــة إىل توافــق حــول قامئــة املــواد التــي يتضمنهــا هــذا
وقــد
ّ

الفصــل مــن امليزانيــة .ويف املقابــل كانــت املناقشــات طويلــة وشــاقّة حــول عــدد هــذه

املــواد وتنوعهــا ودرجــة جودتهــا وخاصــة حــول رشاء مالبــس جديــدة أو مســتعملة
(فريــب) ،مــن املغــازات أو مــن األســواق .وقــد منــع العــدد الكبــر للمــواد املدرجــة يف

مفصــل عــى كل النقــاط املتعلقــة بهــا.
هــذا الفصــل املصادقــة بشــكل
ّ
صل يف املجموعات النقاط التالية:
ح ُ
ويشمل التوافق الذي ً

•محــات الــراء :ات ّفقــت املجموعــات عــى أن أغلــب املالبــس اشـ ُ ِ
ـريَت مــن محـاّت

ـريت جديــدة .ونعنــي
بيــع املالبــس املســتعملة ،إالّ املالبــس الدّاخليــة فقــد اشـ ُ

باملالبــس الجديــدة تلــك التــي تُرتَــدى أساســا يف املناســبات الخاصــة وتــم رشاؤهــا

يف فــرات تخفيــض األســعار(الصولد).

وقــد أكــد بعــض املشــاركني عــى رضورة اقتنــاء مالبــس جديــدة لألطفــال أكــر منهــا

للوالديــن وتنــاول التوافــق الحاصــل التوزيــع التــايل:

% 20ȿمن املالبس الجديدة و  % 80من املالبس املستعملة لفائدة الوالدين.
 % 30ȿمن املالبس الجديدة و  % 70من املالبس املستعملة لفائدة األطفال.
ȿتنـ ّوع املــواد :مــن املالحظــات الهامــة احتــواء خزانــة املــرأة عــى عــدد أكــر بكثــر
مــن املالبــس مقارنــة ببقيــة أفــراد األرسة.

ȿتواتــر التجديــد :يتــم تجديــد مالبــس األطفــال عــى نحــو أكــر تواتــرا مــن مالبــس
خاصــة بالنســبة إىل الصبــي أل ّن منــ ّوه أرسع وتتعــرض مالبســه للبــى يف
الكبــار،
ّ
فــرة وجيــزة نظــرا ملــا ميارســه مــن أنشــطة.

انطالقــا مــن املعلومــات التــي توصلــت إليهــا املجموعــات تــم تحديــد الكلفــة مببالــغ
مرتفعــة نســبيا مقارنــة بعناويــن امليزانيــة الحاليــة ،وقــد صــادق املشــاركون عــى هــذا
املعطــى وقــد يعــود هــذا إىل أن مجموعــات املناقشــات قــد واجهــت صعوبــات يف تقديــر

عــدد املالبــس ولوازمهــا وتواتــر تجديدهــا .لذلــك ،دُعــي املشــاركون يف مجموعــات
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التفــاوض النهــايئ إىل تقديــر امليزانيــة العامــة الســنوية املالمئــة لهــذا الفصــل لكافــة
أفــراد العائلــة .وقــد قُــدّرت هــذه امليزانيــة بـــألفي دينــار تونــي ،أي حــوايل  165د.ت

شــهريا لــكل أفــراد العائلــة.

الصحة وحفظها
 .4رعاية
ّ
حــة وكذلــك
يحتــوي هــذا الفصــل عــى املنتجــات والخدمــات الالزمــة للحفــاظ عــى ّ
الص ّ

الحاجيــات املتعلقــة بنظــرة الفــرد إىل ذّاتــه وموقعــه يف الحيــاة االجتامعيــة وتصــوره
للحيــاة الكرميــة .وعكــس مــا يتبــادر إىل الذهــن ،فــإن الحــدود بــن هذيــن الصنفــن مــن

الحاجيــات ليســت حــدودا فاصلــة.

الصحــة كالصابــون ،وســائل االســتحامم والشــامبو هــي منتجــات
إ ّن منتجــات حفــظ
ّ
متوســطة الجــودة يوفرهــا محــل لبيــع العطــور يف الحــي .ومل يكــن هنــاك نقــاش داخــل

املجموعــات حــول كمياتهــا ألنــه يعــر عــى املشــاركني التقديــر وفقــا مــا بينــت التجــارب

املســتخلصة مــن الدراســات الســابقة .ومــع ذلــك ،مل يكــن مــن الــرورة تعميــق النقــاش

حــول هــذا األمــر مبــا أن هــذا الفصــل مل يكــن موضــوع تقييــم دقيــق.
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ـام .وقــد اتفــق عــى ان الوالديــن
وقــد أدرجــت يف هــذه الفصــل خدمــات الحالقــة والحـ ّ

يعتنيــان بشــعرهام ســواء بالتصفيــف أو بالحالقــة م ّرتــن يف الشــهر ،مقابــل مــرة واحــدة

شــهريا للطفــل يوســف وخمــس مــرات للفتــاة ســلمى يف كل الســنة .وقــد ذكــرت

ـي تبلــغ ســتة دنانــر لــأب والطّفــل وســبعة
املجموعــات أن قيمــة تعريفــة ح ـاّق (ة)الحـ ّ
دنانــر للفتــاة وعــرة دنانــر لــأم .وقــد رأت املجموعــات بالنســبة إىل الحــام أنــه مــن

الــروري أن يرتــاده جميــع أفــراد االرسة مــرة يف األســبوع بتعريفــة تــراوح بــن دينــار
واحــد وديناريــن.

أخــرا ،يحتــوي هــذا الفصــل أيضــا عــى مســتحرضات التجميــل للنســاء فقــط .إذ

رأت املجموعــات أن حاجــة الفتــاة للتجميــل عــادة مــا تكــون اســتثنائية مبناســبة الحفــات
ومحــدودة باســتعامل املــواد البســيطة ( «املاســكارا» أو الطــن األخــر أو مــاء الــورد أو

مســتحرض الــكاكاو).

يجــب أن تكــون مســتحرضات التجميــل للمــرأة مــن نــوع جيّــد («فاتــال»  )fataleحتــى ال

رة بالبــرة .وتحتــاج إىل تجديــد اغلبهــا مــرة فالســنة كقلــم العينــن ومســحوق
تكــون مـ ّ
البــرة وظــال الرمــوش وأحمــر الشــفاه وفرشــاة) بينــا يُجـدّد بعضهــا اآلخــر م ّرتــن يف

الســنة كأحمــر الشــفاه وطــاء األظافــر.

يشــمل هــذا الفصــل مســتحرض إزالــة التّجميــل والقطــن واملرهــم الواقــي مــن الشــمس،

ومرهــم لحاميــة البــرة والعنايــة بهــا والعطــور .وفيــا يتعلــق بقواريــر العطــر ،دار

الحديــث حــول أصنافهــا-أو جــزء مــن هــذه األصنــاف -ومــا إذا كانــت مــن بــن الهدايــا التــي
قدمهــا الــزوج لزوجتــه.

الجدول الثالث :فصل الرعاية وحفظ الصحة
الصابون وسائل االستحامم

الشامبو ،البلسم ،و مثبت الشعر
حفظ الصحة

معجون األسنان وفرشاة األسنان

مستحرضات ما بعد الحالقة
ة ،شفرة حالقة ذات االستعامل الواحد
مزيل العرق

عص ّيات تنظيف األذنني
العناية الصحية

الحالّق
الحامم

أدوات التزيني (أحمر الشفاه ،ماسكارا ،قلم التجميل،
مسحوق تجميل البرشة…)..
زينة
االستجامم وال ّ
(للمرأة البالغة)

مرهم العناية بالبرشة
العطر

الكريم الواقي من الشمس

زيت الكاكاو ،الطني االخرض ،ماء الورد ،الفازلني ،مرطّب
حامية البرشة ،للفتاة
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ويوجــد أيضــا يف غرفــة االســتحامم آلــة كهربائيــة كمج ّفــف الشــعر و اكسســوارات التجميل

(الجدول )4

مجفّف الشعر
مشط
أدوات كهربائية
واكسسوارات
التجميل

شفرة حالقة ذات االستعامل الواحد
مقلّم أظافر
الحمم
حقيبة
ّ
حقيبة أدوات التجميل

.5تجهيزات املنزل:
حـدّدت الحاجيــات املتعلقــة بفصــل «التجهيــزات» انطالقــا مــن غــرف املســكن املختلفــة:
ُ
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قاعــة االســتقبال ،وغرفــة الطعــام ،واملطبــخ ،وغــرف النــوم ،ودورة امليــاه.

وتحتــوي كل الغــرف عــى بعــض التجهيــزات التــي تلبــي الحاجيــات الرضوريــة كاإلنــارة

(األضــواء) والحفــاظ عــى الخصوصيــة (الســتائر) وتزيــن البيــت بأبســط عنــارص الديكــور

(اإلطــارات واللوحــات الجداريــة الصغــرة والصــور امللصقــة وبعــض عنــارص الديكــور

البســيطة )...لتتمكــن العائلــة مــن العيــش يف محيــط جميــل ومريــح .كــا توجــد

ســجادات يف كل غرفــة .تجــدر االشــارة إىل أن كل هــذه التجهيــزات اشــريت مــن الســوق
املحليــة بأســعار تفاضليــة.

وقــد اتفقــت املجموعــات بصفــة عامــة عــى رضورة اقتنــاء أثــاث جديــد مــن خشــب البلنــز
جــار أو مــن الفضــاءات التجاريــة الكــرى باعتبــاره أكــر جــودة مــن
«بأفضــل األســعار» مــن ن ّ

األثــاث املســتعمل الــذي يحتــاج لتجديــد بصفــة دوريــة وتــراوح جاهزيــة اســتعامله بــن

عــر وخمــس ســنني ،حســب مــا ذهبــت إليــه املجموعــات.

 1.5تجهيزات قاعة االستقبال وغرفة الطعام:
ج ّهــزت قاعــة االســتقبال وغرفــة الطعــام باألثــاث .ونجــد فيهــا كذلــك أدوات الكرتونيــة
ُ

وإعالميّــة وهاتفــا و راوتــر انرتنــت.

وعندمــا تــم التطــرق ملســألة األثــاث ،حـدّدت مجموعــات التوافــق الحــد األدىن الــذي يالئــم

يف الوقــت ذاتــه حاجيــات األرسة اليوميــة وقدرتهــا عــى اســتقبال األقــارب أو األصدقــاء.
وقــد اتفــق عــى تجهيــز غرفــة الطعــام مبائــدة خاصــة لتنــاول وجبــات الطعــام اليوميــة
وبســتة كــرايس.

أمــا قاعــة االســتقبال فتحتــوي عــى مقاعــد أو أرائــك تســمح باالســراحة وباالجتــاع مــع

العائلــة (أمــام التلفــاز) أو اســتقبال الضيــوف.

وقــد اتفقــت املجموعــات عــى رضورة امتــاك تســعة مقاعــد .ودار النقــاش الرئيــي

حــول األكــر نجاعــة بــن األرائــك أو املقاعــد .ففــي حــن فضّ ــل الرجــال املقاعــد ألنهــا
«أكــر توفــر للراحــة» ،تشــبثت النســاء يف العمــوم بالناحيــة العمليــة حيــث يســهل تغيــر
وســائد و حشـ ّيات األرائــك وتنظيفهــا .أخــرا ،اتفــق املشــاركون عــى رضورة توفــر طاولــة
قصــرة الســتقبال الضيــوف وخزانــة توضيــب.

التجهيــزات االلكرتونيــة وتتألّــف مــن جهــاز تلفــزة والقــط هــوايئ وجهــاز فــك التشــفري
( .)HDفإضافــة إىل كونهــا وســيلة مــن وســائل الرتفيــه ميكّــن أن يكــون التلفــاز وســيلة

مــن وســائل االنفتــاح عــى العــامل الخارجــي .وتُشــرى هــذه األدوات جديــد ًة مــن الفضــاءات

التجاريــة الكــرى ويــدوم اســتعاملها عــر ســنني (باســتثناء القــط القنــوات الــذي يُشــرى
مــن الســوق املحليــة).

وترتكّــب التجهيــزات اإلعالميــة مــن حاســوب وآلــة طباعــة يُشــرى كالهــا جديــدا مــن

الفضــاءات التجاريــة الكــرى ويــدوم اســتعاملهام خمــس ســنوات .وتكــون مج ّهــزة أيضــا
بجهــاز ربــط بشــبكة االنرتنــت (مــودام) .وقـدّرت مجموعــات التوافــق أن األمــر يتعلّــق هنــا
بالحــد األدىن مــن املع ـدّات التــي تل ّبــي وظائــف عديــدة منهــا خاصــة:
•الولوج إىل محتويات التعليم والثقافة واالطالع عليها.
•االنتفاع بالخدمات اإلدارية عن بعد.
•التسلية باأللعاب أو بالفيديو.

•االســتامع إىل املوســيقى (وقــد اســتبعدت املجموعــات بعــد النقــاش جهــاز الســريو
الصــويت املميز).

•طباعة الوثائق خاصة منها املتعلقة بالواجبات املدرسية لألطفال.
يســتعمل هــذا الحاســوب املكتبــي الوحيــد كافــة أفــراد األرسة رغــم أن بعــض املشــاركني

أشــار إىل رضورة اقتنــاء حاســوب محمــول ورغــم إطنــاب مجموعــات التوافــق يف نقــاش
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رضورة أن تكتســب الفتــاة ســلمى حاســوبا خاصــا بهــا لكنهــم فضلــوا يف آخــر املطــاف

التخــي عــن هذيــن املقرتحــن.

أ ّمــا فيــا يتعلــق بالهواتــف ،فقــد قـدّرت مجموعــات التوافــق أنّــه مــن الــروري أن ميتلــك

رب أرسة هاتفــا ذكيــا ذي جــودة متوســطة (يصلــح اســتعامله لســنتني) .و أكــدت
كل ّ
هــذه املجموعــات كذلــك أن ســلمى يجــب أن متتلــك هاتفــا ذيك حتّــى تتمكــن مــن االتصــال

بوالديهــا عنــد الحاجــة وحتــى ال تشــعر بالدونيــة أمــام أصدقائهــا («سأشــري لهــا هاتفــا
ذكيــا حتــى وإن اضطــررت لالقــراض فمــن املهــم بالنســبة يل أالّ تشــعر بــأ ّن صديقاتهــا

أفضــل منهــا» .كــا أكــد بعــض املشــاركني عــى رضورة امتــاك يوســف لهاتــف عــادي

(وليــس هاتفــا ذكيــا) حتــى يتمكــن مــن التواصــل مــع أبويــه عنــد الــرورة ،لكــن هــذا الــرأي
أُســتبعد يف الختــام.
تسع كنبات أو تسع أرائك
طاولة

األثاث

ست كرايس

طاولة قصرية
طاولة التلفاز
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خزانة

حشيات ومخدّات األرائك
زربية

اكسسوارات األثاث

ستائر

غطاء الطاولة

ساعة حائطية
ثريا

بعض الديكور املنزيل البسيط
شاشة بالزما بحجم  32بوصة
القط هوايئ

تجهيزات
الكرتونية

القط قنوات عايل الجودة
حاسوب مكتبي وطاولة
آلة طباعة

راوتر االنرتنت

هاتف ذيك (واحد لألبوين وواحد لسلمى)

 2.5تجهيزات املطبخ
تحتوي تجهيزات املطبخ عىل:
•أثاث :خزانة ،وطاولة وكرايس،
•أجهزة كهربائية (أجهزة كهربائية كبرية و روبوتات)
•معدات الطبخ
•معدات الغسيل
•لوازم التنظيف
مــن األثــاث خزائــن لحفــظ األواين ومعــدات املطبــخ .وتــم اقتنــاء هــذا األثــاث مــن
ويتض ّ

النجــار ومتتــد جاهزيــة اســتعامله عــى عــر ســنوات.

ومــن املفــرض وجــود طاولــة مــن البالســتيك قابلــة للطــي وأربعــة كــرايس لتنــاول فطــور

الصبــاح .وخزانــة صغــرة للتوضيــب وتخزيــن بعــض األغذيــة .يتعلــق األمــر يف هــذا املقام
ّ
بأثــاث مقبــول التكلفــة يوفــره تجــار ســوق الحــي.

وتحتــوي األدوات الكهربائيــة بالنســبة إىل التجهيــزات الكبــرة ،عــى ط ّباخــة بالغــاز
ذات أربعــة شــعالت وشــفّاطة هــواء وثالجــة ببابــن ســعتها  360لــرا (مــن نــوع «مــون

وغســالة مالبــس ســعتها  07كلــغ .ويُفــرض أيضــا وجــود فــرن
بلــون» ،)Mont Blanc
ّ
بامليكروويــف (مــن نــوع متوســط) يســمح للفتــاة ســلمى بتســخني بعــض األكالت يف
مــل هــذه األدوات آلــة قهــوة كهربائيــة مــع ســتة كــؤوس وروبــوت «مــن
غيــاب والديهــا .وتُك ّ
نــوع مولينكــس» وخفّاقــة البيــض .وتُشــرى كل هــذه األدوات الكهربائيــة مــن الفضــاءات

التجاريــة الكــرى ويــدوم اســتعاملها عــر ســنني باســتثناء الروبــوت وخفّاقــة البيــض
فإنهــا ال تــدوم إال خمــس ســنوات فقــط.

ويحتــوي ماعــون املطبــخ عــى كســكاس و ِقــدْر و طناجــر ومقــايل وقــدر ضغــط و فــرن

إلعــداد الخبــز وكذلــك صحــون مــن البلــور للفــرن و آنيــة خاصــة بطبــخ الطجــن وبــ ّراد
شــاي و قــارورة لتخزيــن الزيــت .وعــن األدوات املعدنيــة ( مثــل الكســكاس والقــدر،)...
دار النقــاش حــول جــودة املاعــون واتفقــت مجموعــات املناقشــات أخــرا عــى ماعــون مــن
االينوكــس يــدوم اســتعامله عــر ســنني حســب التقديــر .أمــا الصحــون فتُشــرى مــن

ســوق الحــي أو مــن املغــازة (مونوبــري) وقــد ق ـدّر دوام اســتعاملها بخمــس ســنوات.
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أمــا عــن أدوات الطاولــة فقــد رأت مجموعــات املناقشــات أنــه كان مــن الــازم امتــاك نوعــن

كاملــن منهــا (أطبــاق الطاولــة وأدوات األكل كاملالعــق وغريهــا) يكفيــان إثنــي عــر فردا.

مخصصــة للضيــوف ،مــن الفضــاءات التجاريــة الكــرى
وتشــرى األطبــاق ،وهــي أطبــاق
ّ
وتشــرى أدوات األكل ،التــي تســتعمل يوميــا للطعــام مــع كافــة أفــراد العائلــة ،مــن
والصحــاف واألطبــاق
الســوق املحليــة ،مثلــا مــا هــو األمــر مــع بقيــة األدوات (الكــؤوس
ّ

مــن اإلينوكــس ،وعلــب التخزيــن).

مــل هــذه األدوات لــوازم مختلفــة للمطبــخ (الـ ّرف وسـلّة الخبــز ولوحــة التقطيــع ،علبــة
ويُك ّ

لحفــظ التوابــل ،مصفــاة أو غربــال وترمــس .)...ونجــد يف املطبــخ كذلــك مــواد التنظيــف
واألدوات الالزمــة (مثــل املكنســة واملمســحة والســطل) .وقد اشــريت كل هــذه األدوات

خ ّزنــت يف املطبــخ أدوات التدبــر املنــزيل
مــن الســوق املحليــة بأفضــل األســعار .وأخــر ُ

(صنــدوق األدوات ومثقبــة كهربائيــة و شــاحن ضاغــط املكيّــف).

الجدول السادس -تجهيزات املطبخ
خزائن وأدوات تنضيد
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األثاث
واالكسسوارات

طاولة صغرية من البالستيك
كرايس من البالستيك ()4

أثاث للتنضيد من البالستيك
غطاء طاولة وسجادة وستار

موقد غاز يحتوي عىل أربع شعالت وفرن
ثالجة ذات بابني سعة  360لرتا
آلة لغسيل املالبس ( 7كلغ)

األجهزة املنزلية

شفّاطة الهواء

فرن املوجات الصغرية

آلة كهربائية لتحضري القهوة و  6فناجني
روبوت املطبخ من نوع مولينكس
مخفقة البيض
كسكاس

قدور ( 5أحجام)

طناجر ( 3أحجام)
مقلبات (حجامن)
قدر ضغط

أدوات الطبخ

فرن إلعداد الخبز

أطباق للفرن ( 3أحجام)
طبق إلعداد الطاجني
ب ّراد شاي

قارورة للتخزين ( 5لرتات)

أطباق طاولة للضيوف ( 12شخصا و  36شخصا)

خزانة ترصيف للضيوف ( 12شخصا و  36شخصا)
أطباق الطاولة لالستعامل اليومي ( 12قطعة)
أدوات أكل لالستعامل اليومي ( 12قطعة)

أواين

كؤوس لــ(الشاي والقهوة والعصري واملاء)  12كأسا

زبديات /أطباق سلطة ( 3من البالستيك و 3من البلور ،و3
من اإلنوكس)
أطباق من اإلنوكس (ثالثة أحجام)
علب كبرية للحفظ والتخزين
مكنسة وممسحة ودلو
مواد تنظيف

التدبري املنزيل
والصيانة

لوازم مختلفة للتنظيف (خرق مسح)...
صندوق أدوات ومثقبة كهربائية
شاحن ضاغط املكيّف
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 3.5تجهيزات الغرف:
أُعدّت الغرفة لتحقّق ثالث وظائف أساسية:
•ضامن نوم مريح
•التمكن من توضيب املالبس
•ارتداء املالبس الثياب او نزعها قبل النوم.
غرفة مخصصة للوالدين:
يف غرفــة الوالديــن يشــتمل األثــاث عــى رسيــر لشــخصني وخزانــة لتوضيــب الثيــاب
وطاولتــن جانبيتــن لوضــع مصبــاح أو أدوات مختلفــة (مثــل املن ّبــه والهاتــف املحمــول،

جــار
وطاولــة تجميــل للمــرأة وشــاعة للمالبــس .وقــد ا ُشــريت كل هــذه املــواد مــن ن ّ

الحــي وتبلــغ مــدة صالحيتهــا عــر ســنني.
ّ

مــل هــذه التجهيــزات لــوازم أخــرى (مثــل الســجاد والســتائر واملصبــاح الليــي والتحــف)
وتك ّ

ـي.
وقــد اشــريت مــن ســوق الحـ ّ
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ألّحــت مجموعــات التوافــق بالنســبة إىل لــوازم النــوم عــى أن تكــون الحشـيّة مريحــة لضــان

نــوم هنــيء .وقــد كانــت املناقشــات خاصــة حــول جــودة الحشــايا وعــدد م ـ ّرات تجديدهــا.

ثــم اختــارت املجموعــات أخــرا حش ـ ّية (برمافليكــس) (صالحــة للشــتاء وللصيــف) وأكــدوا
عــى رضورة تجديدهــا كل خمــس ســنوات ،ألنهــا تفقــد صالحيتهــا بانقضــاء تلــك املــدة
س ِة والوســائد واألغطيــة.
وهــو مــا ينطبــق عــى األً ِ ً

غرفة األبوين

رسير يتسع لشخصني
خزانة

أثاث

طاولة رسير جانبية
منضدة الزينة
مشجب

كامليات
سجاد،ستائر،مصباح رسيري،ثريا وديكور
حشايا

الفراش وأغطية
الرسير

 4وسائد

 2أغطية

عدد  2مفارش واحدة للشتاء و واحدة للصيف
 5مالءات

غرفة األطفال

رسير لشخص واحد
خزانة

األثاث

طاولة رسير جانبية
مكتب وكريس

منضدة زينة للفتاة

اكسسوارات (ثريا  ،ستارة  ،ساعة  ،سجاد  ،وبعض الديكور
البسيط)
حشايا

بياضات الرسير

وسادة
لحاف

مالءات
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 4.5تجهيزات دورة املياه:
ـي يدوم اســتعاملها
يتكــون األثــاث يف دورة امليــاه أساســا مــن خزانــة اشــريت مــن نجار الحـ ّ

عــر ســنني وكذلــك عــى مــرآة ولــوازم أخــرى (مثــل بســاط األرضيــة ومحمــل املناشــف

وسـلّة القاممــة وســتار الحــام)

ومــن املفــرض بالنســبة للنظافــة الشــخصية/الحامم يجــب أن يتوفــر لــكل فــرد مــن

أفــراد العائلــة مناشــف وق ّفــاز اســتحامم ومعطــف االســتحامم و زوج مــن نعــال الحــام

الخشــبية كذلــك.

دوالب

أثاث و
إكسسوارات

سجاد أريض
مرآة

رف منشفة ،ستائر للدش ،سلة مهمالت

مناشف من الحجم الصغري واملتوسط والكبري
املالبس
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قفازات الحامم
ارواب الحامم

صنادل الحامم

.6وسائل النقل:
عــرت املجموعــات تلقائيــا عــن التدهــور الكبــر لوســائل النقــل العمومــي يف تونــس
الكــرى.

كــا أشــارت النســاء إىل التحـ ّرش الجنــي الــذي يتع ّرضــن لــه يف وســائل النقــل الجامعــي

ومــا يولــده مــن خــوف .وميكــن اختــزال هــذه االنطباعــات الســلبية جــدا فيــا قالــه أحــد

املشــاركني:

«ال يجب أن أصطحب أحد ضيويف إىل منزيل باستعامل النقل العمومي».

يف هــذه الوضعيــات ،قــدّرت املجموعــات أ ّن امتــاك ســيارة هــو أمــر رضوري ليتمكــن

الكبــار مــن الذهــاب إىل عملهــم ولريافقــوا أبناءهــم إىل املــدارس إذا كانــت بعيــدة عــن
مقــرات العمــل .كــا تصلــح الســيارة لقضــاء الحاجيــات العائليــة خــال آخــر األســبوع

واالصطيــاف أثنــاء العطلــة.

وقــد قـدّرت املجموعــات ،بالنســبة إىل نــوع الســيارة ،أن ســيارة صغــرة (ذات  4خيــول مــن

نــوع» ســروان )C3/»3مســتعملة (بــن  5ســنوات و 8ســنوات) ميكــن أن تفــي بالغــرض.
وركّــزت النقاشــات عــى مصاريــف البنزيــن والصيانــة .وتــم التوافــق أخــرا حــول مســافات
قصــرة نســبيا بالنظــر للمعــدالت العاديــة العامــة ،أي يف حــدود عــرة آالف كــم يف

الســنة .إالّ أن املجموعــات رأت أن أحــد األبويــن (املــرأة ضمنيــا يف الغالــب) عليهــا أن تلجــأ
إىل ســيارة أجــرة م ّرتــن يف األســبوع بــن مقــر العمــل واملنــزل للتنقــل أو لزيــارة االهــل

(مببلــغ قــدره  10د.ت تقريبــا) لضــان العــودة باكــرا إىل املنــزل أو للبقــاء مــع األطفــال.

 .7الرتفيه والحياة االجتامعية
إن طــرح موضــوع بعــض االحتياجــات املرتبطــة بالرضوريــات األساســية مثــل الغــذاء ال
يعنــي تغييــب البعــد االجتامعــي ،إذ يتجــى هــذا البعــد مــن خــال األنشــطة الثقافيــة التــي
تتصــل بوجــوه االســتجابة لتلــك االحتياجــات .فالحاجــة إىل اإلعــام والتواصــل يتنــزل ضمــن

الحاجــة إىل املشــاركة يف الحيــاة االجتامعيــة ،وهــو مــا يؤكــد أن البعــد االجتامعــي حــارض

بالفعــل وإن بدرجــات متفاوتــة يف مختلــف عنــارص الســلع والخدمــات.

ومــع ذلــك ،قــدرت املجموعــات أنــه مــن الــروري أن ت ُ ـ ْد َر َج يف هــذه الســلة جملــة مــن

املــوارد التــي ســتمكن مــن تلبيــة احتياجــات خصوصيــة ميكــن أن تدخــل عمومــا يف خانــة
األنشــطة الرتفيهيــة ،مثــل:

•األنشطة الرياضية أو الثقافية
•الوجبات التي تُتَ َنا َو ُل خارج املنزل
•اإلجازات والزيارات العائلية
•الهدايا خالل املناسبات االستثنائية.

الحياة االجتامعية اليومية والنزهات واألنشطة
خاصــا بالتعايــش مــع
اعتــرت املجموعــات أنــه مــن الــروري أن يعــر اآلبــاء اهتاممــا
ّ

األجــوار وذلــك بالــردّد عــى مقهــى الحــي :مثــا ،يذهــب فــوزي إىل هنــاك يوميًــا ليحتــي

قهوتــه ومــرة يف األســبوع للعــب الــورق .بينــا تــردد فوزيــة عــى املقهــى عرضيــا (مرتــن

يف الشــهر).
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ــاح ألفــراد األرسة الفرصــة ملامرســة نشــاط
اعتــرت جميــع املجموعــات أنــه يجــب أن تُتَ َ

ريــايض أو ثقــايف .يل ّبــي هــذا النشــاط الريــايض ال فقــط حاجــة الفــرد إىل «الرتويــح عــن

النفــس» والحفــاظ عــى الصحــة ،بــل أيضً ــا الحاجــة إىل توطيــد بعــض العالقــات االجتامعية.
وقــد انطلقــت هــذه املجموعــات ،يف تحديدهــا للميزانيــة املتوقّعــة لهــذه األنشــطة مــن

أمثلــة محــددة ،حيــث يســاهم الرجل(فــوزي) أســبوعيا مــع الجــران واألصدقــاء مببلــغ

يــراوح بــن  5و  7دنانــر 4الســتئجار ملعــب ملامرســة كــرة القــدم كــا تشــرك كل مــن

املــرأة (فوزيــة) والطفلــة (ســلمى) يف قاعــة ألعــاب رياضيــة بتكلفــة تُقــدر ب  25دينــار

لــكل منهــا.

مخصــص للفنــون بــدالً مــن الذهــاب
ناقشــت املجموعــات كذلــك إمكانيــة ارتيــاد الفتــاة لنــا ٍد
ّ
إىل قاعــة رياضيــة ،لكنهــا اســتبعدت إمكانيــة الجمــع بــن النشــاطني .أمــا بالنســبة

ليوســف ،فهــو ميتلــك دراجــة هوائيــة.

تهــدف النزهــات الثقافيــة والرتفيهيــة اىل تحقيــق فائــدة معرفيــة وتثقيفيــة وتكــون يف

معظمهــا يف اإلطــار العائــي:

•السينام أو املرسح (مرتني سنويا)
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•حفلة موسيقية ( 3مرات يف السنة ،اثنتني منهام مجانًا)
•تناول وجبات الطعام خارج املنزل (مرة واحدة شهريا)
•نزهة شاطئية خالل فصل الصيف (مرتني أسبوعيا)
بالنســبة إىل ســلمى ،افرتضــت املجموعــات أيضً ــا ارتيــاد مطعــم شــهريا صحبــة أصدقائها.

أمــا بالنســبة للرجــل البالــغ (فــوزي) ،فيمكنــه القيــام بنزهــة شــهرية إضافيــة لحضــور مبــاراة
كــرة قــدم مــع األقــارب (تــراوح تكلفــة التذكــرة الواحــدة بــن  15دينــارا و  20دينــارا).

عطل
ال ُ
يتمتــع كل مــن الفرديــن البالغــن يف األرسة إذا كانــا نشــطني بإجــازة ملــدة أربعــة أســابيع،

يقضيــان معظمهــا يف املنــزل ويتمثــل نشــاطهام الرئيــي خــال هــذه الفــرة الزمنيــة يف
اصطحــاب األطفــال إىل الشــاطئ .خــال هــذه االجــازات ،أجمعــت املجموعــات عــى رضورة
أن تتمكــن األرسة مــن الظفــر بعطلــة ملــدة أســبوع خــارج املنــزل .متحــور النقاش أساســا

حــول خصائــص اإلقامــة التــي ســيتم اختيارهــا خــال ذلــك األســبوع .بعــض املشــاركني
 4قــدر املشــاركون أن مثــن كــراء ملعــب ملامرســة كــرة القــدم ملــدة ســاعتني يبلــغ  70دينــار يســاهم يف دفعــة قرابــة
خمســة عــرة العبــا.

غــلٍ ( ،)bungalowبينــا أشــار البعــض اآلخــر إىل إمكانيــة اإلقامــة
تحــدث عــن اســتئجار بً ْن ً
يف فنــدق رشط أن تتكفــل التعاونيــة بتغطيــة جــزء مــن تكاليــف اإلقامــة ألحــد البالغــن.

مل يخلــص النقــاش إىل اســتنتاج نهــايئ حــول هــذه النقطــة باعتبــار أن فريــق البحــث مل

تقــدم للمشــاركني معلومــات إضافيــة (خاصــة حــول التكلفــة) مــن شــأنها أن تســمح لهــم

بتكويــن حكــم أكــر حســا حــول املســتوى االدىن املقبــول مــن اإلقامــة املربمجــة خــال

الفــرة املذكــورة أعــاه .متحــورت نقاشــات أخــرى حــول معــدل تنــاول وجبــات األكل يف
املطاعــم خــال هــذا األســبوع وأشــارت املجموعــات األوىل إىل إمكانيــة تنــاول جميــع

الوجبــات تقريبًــا يف املطاعــم  ،ال ســيام أنّــه يســاهم يف تخفيــف عــبء العمــل املنــزيل

اليومــي عــى فوزيــة .لكــن املحصلــة النهائيــة لنقــاش املشــاركني اســتبعدت هــذا الخيــار.
را ،افرتضــت املجموعــات أيضً ــا زيــارة ســنوية ملــدة ثــاث أيام ملســقط الــرأس تتطلّب
أخـ ً
بدورهــا تكاليــف الزمــة لتوفــر الهدايــا التــي يتوجــب تقدميهــا لألهــل بهــذه املناســبة

واملصاريــف األخــرى التــي يتطلبهــا ذلــك .وقــد أفضــت محاولــة تحديــد قيمتهــا املاليــة إىل

تقديــرات متباينــة بــن املجموعــات.

الدعوات وأعياد امليالد والهدايا
يقــوم األطفــال بدعــوة األصدقــاء لحضــور أعيــاد ميالدهــم (تقــدر امليزانيــة الالزمــة لــراء

الحلويــات واملرشوبــات و الديكــور ب  100دينــار ) كــا يتــم دعوتهــم بدورهــم إىل أعيــاد
ميــاد أصدقائهــم ( تبلــغ ميزانيــة الهديــة  30دينــا ًرا لــكل طفــل).

عمومــا ،تقــدم األرسة هديــة لــكل فــرد مــن أفرادهــا عــاوة عــى هديتــن إضافيتــن
(واحــدة مبناســبة عيــد األم واألخــرى مبناســبة عيــد زواج) .يقــدر الحــد األدىن للميزانيــة
لــكل هديــة مــن هــذه الهدايــا ب  20دينــار .رأى بعــض املشــاركني أنّهــا تتطلّــب مبالــغ
أكــر ،لكــن املجموعــات مل تنتــه إىل قــرا ًرا حاســم بشــأن ذلــك.

را ،أجــرت املجموعــات نقاشــات مطولــة حــول وجــوب تقديــم مــروف جيــب للفتــاة
أخ ـ ً

(ســلمى) أو عــدم تقدميــه .وانطلقــت النقاشــات مــن تحديــد قيمــة مــروف الجيــب،
واعتــر بعــض املشــاركني أنــه ميكــن أن يكــون يف حــدود املبلــغ الــذي يُفــرض أن تنفقــه

الفتــاة لتلبيــة احتياجاتهــا اليوميــة (نســخ وثائــق ،سندويشــات ،الــخ)...و أفــى النقــاش
رصفــا مطلقــا
رف فيــه الفتــاة ت ّ
إىل االتفــاق عــى أن املســألة تتعلــق مببلــغ محــدد تتــ ّ

تحــت كامــل مســؤوليتها .يف النهايــة ،توصلــت آخــر حلقــات النقــاش إىل توافــق يف اآلراء

حــول رضورة متتيــع الفتــاة مبــروف جيــب يقــدر ب  15دينــا ًرا يف األســبوع.
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 .8الصحة
لتحديد االحتياجات الصحية ،ركزت النقاشات الجامعية عىل ثالث نقاط:
•سلة العالج لكل فرد من أفراد األرسة
•تعريف طبيعة الرعاية الالزمة
•حدود الحاجة إىل تأمني إضايف (تعاوين).
كــا أرشنــا ســابقا ،تــم إرســال نتائــج النقاشــات يف كل مرحلــة مــن املراحــل إىل طبيــب

خبــر قــام بتقديــم تعليقاتــه الخاصــة عــى هــذه النتائــج .وهــو مــا أدّى إىل تحقيــق درجــة

عاليــة مــن اإلجــاع النهــايئ.

سلة العالج
مــن أجــل تحديــد ســلة العــاج ،ناقشــت املجموعــات عــدد العيــادات باإلضافــة اىل

الفحوصــات التــي يجــب أن يتمكــن أفــراد األرسة مــن القيــام بهــا .كــا خصصــوا ميزانيــة

تغطــي تكاليــف رشاء األدويــة.
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العيادات
فيــا يتعلــق بعيــادات الطــب العــام ،اعتــرت املجموعــات أن عددهــا يجــب أن يكــون
أعــى قليــاً بالنســبة لألطفــال مقارنــة باآلبــاء ( 3لألطفــال و 2للوالديــن) .وأثــارت بعــض

املجموعــات رضورة متتــع الطفــل األصغــر (يوســف 8 ،ســنوات) بعيــادات أكــر قليــا
مقارنــة بأختــه الكــرى (ســلمى 14 ،عا ًمــا) ألن صحتــه هشــة وهــو ُمعــرض أكــر منهــا

ملخاطــر العــدوى .اتفــق املشــاركون عــى  3عيــادات ســنوية كحــد أدىن بالنســبة
لألطفــال و 2بالنســبة للوالديــن.

أمــا بالنســبة لعيــادات طــب االختصــاص ،اعتــرت املجموعــات أن كل فرد من أفــراد األرسة
يجــب أن يحصــل عــى عيــادة واحــدة عــى األقــل لطبيــب األســنان .واعتــر املشــاركون
أيضً ــا أنــه بالنســبة للبالغــة (فوزيــة) ،فــإن عــدد عيــادات طبيــب االســنان أكــر مــن غريهــا
( )3ألن النســاء الــايئ أنجــن أطفــاال يعانــن مشــاكل صحيّــة تتعلــق باألســنان أكــر مــن
باقــي البالغــن .تــم التحقــق مــن صحــة هــذه االســتنتاج مــن قبــل الطبيــب الخبــر.

ريا  ،حددت املجموعات أيضً ا احتياجات خصوصية:
أخ ً
•عيادة طب النساء (فوزية ،مبعدل مرتني يف السنة).

•إستشــارة يف أمــراض التهــاب املفاصــل (الروماتيــزم) (فــوزي مبعــدل مــرة واحــدة يف
السنة).

فحوص طب ّية:
حــددت املجموعــات صنفــن مــن االحتياجــات ،األوىل تتعلــق بتحاليــل الــدم والثانيــة
ـي .بالنســبة الختبــارات الــدم ،اعتــروا أن الفحــص الســنوي البســيط رضوري لــكل
بالتقـ ّ

فحصــا أكــر شــموال رضوري بالنســبة للبالغــن .تــم صياغــة املحتــوى الدقيــق
طفــل وأن
ً

لهــذه التحاليــل مــن قبــل الخبــر الطبــي.

تــم تحديــد عديــد الفحوصــات الالزمــة بالنســبة للبالغــن ،خاصــة للكشــف عــن أنــواع

الرسطــان املختلفــة:

•بالنسبة للرجال البالغني :رسطان القولون
•أما بالنسبة للنساء البالغات :رسطان عنق الرحم ورسطان الثدي (املاموجرام).

األدوية
ي بقيمــة  500دينــا ًرا لتأمــن
قــدرت املجموعــات أنــه يجــب أن يُرصــد ســنويا مبلــغ جم ـ ّ
االحتياجــات مــن األدويــة لجميــع أفــراد األرسة.

احتياجات أخرى
تحدثــت املجموعــات بشــكل عفــوي عــن الحاجــة إىل رعايــة خاصــة بالعيــون ،وعــى وجــه

الخصــوص ،الحاجــة إىل نظــارات طبيــة .تنــدرج هــذه الحاجــة عــى األرجــح يف حــدود
الفرضيــة العامــة التــي تســتبعد االحتياجــات الصحيــة املتعلقــة باألمــراض املزمنــة .مــع
ذلــك ،ففــي األمنــوذج التونــي ،ال تبــدو هــذه الحاجــة «خصوصيــة» ألن شــخصا واحــدا

مــن بــن اثنــن يعــاين مشــاكل يف البــر (املعهــد الوطنــي للصحــة العموميــة)2019 ،

وال يبــدو أن هــذه الظاهــرة خاصــة بتونــس إذ تعتــر اضطرابــات البــر بالفعــل أكــر
اضطرابــات الحــ ّواس شــيو ًعا .ففــي فرنســا ،عــى ســبيل املثــال ،ت ُظهــر االســتطالعات

أن ســبعة مــن كل عــرة بالغــن يضعــون نظــارات أو عدســات الصقــة (ادارة البحــوث
والدراســات والتقييــم واإلحصــاء التابعــة لــوزارة التضامــن والصحــة الفرنســية.)2014 ،
يف ظــل هــذه الظــروف ،قّدر املشــاركون أن الحاجــة اىل تلبية هذا الجانــب الصحي الخصويص

تخــص الكهــل والطفــل عــى حــد الســواء .وبشــكل ملمــوس ،تتأكّــد الحاجــة إىل رضورة وضع

النظــارات بالنســبة للكهــل والطفــل دون تحديد جنس الشــخص البالــغ أو الطفل.
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أمــا فيــا يتعلــق بوتــرة تغيــر النظــارات ،رأت املجموعــات أنــه يجــب تغيــر العدســات
مــرة كل عامــن  ،للبالغــن واألطفــال عــى حــد ســواء  ،األمــر الــذي يتطلــب يف املتوســط

استشــارة طبيــب العيــون كل ســنتني للشــخص الواحــد يف األرسة (أي يف املتوســط
استشــارة طبيــب عيــون مـ ّرة واحــدة يف الســنة للعائلة).أمــا بالنســبة لإلطار  ،فقــد اعتربوا

أنــه يجــب تغيــره كل  4ســنوات للبالغــن وكل عامــن لألطفــال تبعــا لنمــو جســم الطفــل.

سلة الرعاية الدنيا
تم تلخيص قامئة بخدمات الرعاية التي أفرزتها نقاشات املجموعة يف الجدول عدد .9
يستشــر افــراد العائلــة الطبيــب بالتســاوي مبعــدل عرشيــن مــرة ،باســتثناء البالغــة
(فوزيّــة) .يبــدو مــن خــال الجــدول التــايل أن العــدد االستشــارات أعــى بالنســبة للرجــل

البالــغ (فــوزي) والصبــي (يوســف) مقارنــة باملراهقــة (ســلمى) نتيجــة حاجتهــا لعيــادة

طــب العيــون كــا يُعــزى العــدد املرتفــع مــن االستشــارات للنســاء البالغــات بشــكل
أســايس إىل وجــود احتياجــات خصوصيــة (طبيــب نســاء ،طبيــب أســنان).
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جدول رقم  - 9سلة الرعاية ومعدّالت االستهالك السنوي

طب عام

أخصايئ أمراض
الروماتيزم

أخصايئ طب العيون

فوزي

فوزية

يوسف

سلمى

العائلة

2

2

3

3

10

االستشارات

1

1
0,5

أخصايئ طب النساء

اخصايئ طب االسنان
املجموع

أخذ العينات الوريدية

سكر الدم

الكرياتينني

الكولسرتول

1

0,5

2

2
1

3

1

1

6

4,5

7

4,5

40

20

تحاليل الدم
1

1

4

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

الدهون الثالثية

تعداد الدم الكامل
ترانساميناز

1

1

1

1

1

1

2
1

1

4
2

تحاليل فحص الرسطان
القولون

0,5

عنق الرحم

الثدي

0,5
0,5

0,5

0,2

0,2

االدوية ،مظروف بقيمة  500دينار سنويا لفائدة العائلة الواحدة

النظارات
زوج مــن النظــارات لفائــدة البالــغ :تغيــر العدســات كل ســنتني ،و اإلطــار كل
 4ســنوات.
زوج واحــد مــن النظــارات لفائــدة الطفــل :تغيــر العدســات كل ســنتني ،و
اإلطــار كل ســنتني.
تكلفة اإلطار 120 :دينا ًرا  -تكلفة العدسات 60 :دينا ًرا.

نظام الرعاية الصحية وتغطية مصاريفها
أجمــع املشــاركون عــى رضورة االنخــراط يف منظومــة طبيــب العائلــة يف إطــار نظــام
الرعايــة الصح ّيــة .وأشــار العديــد أنهــم اضطــروا إىل ذلــك ،فقــد كان بودهــم لــو انخرطــوا
يف منظومــة الصحــة العموميــة .ولكــن ،يف الوقــت الراهــن ،يبــدو أن الخدمــة العموميــة

تدهــورت كثــرا .تتمظهــر رداءة هــذه الخدمــات جزئي ـاً يف طــول أوقــات االنتظــار ،ســواء
عنــد محاولــة تحديــد موعــد مــع الطبيــب أو عنــد زيارتــه .وأضافــوا «أ ّن آجــال املواعيــد
طويلــة جــدا كــا يســتهلك التنقــل للمستشــفى يومــا كامــا وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي
إىل تعقيــدات مهنيــة».

تحــدث املشــاركون أيضــا عــى رضورة الثقــة املتبادلــة مــع الطبيــب الــذي يجــب أن يكــون

مطلعــا عــى امللــف الطبــي للعائلــة« .فأط ّبــاء القطــاع العــام ليســت لديهــم فكــرة عــن
ملفــات مرضاهــم كــا يوجــد ،يف بعــض الحــاالت« ،عــزوف عــن اإلنصــات للمــرىض».

كل هــذه الرباهــن تصــب يف رضورة وجــود خدمــة طبيــة خاصــة للتأكــد مــن الحــد االدىن
مــن الجــودة الطبيــة.

كــا اكــدت املجموعــات عــى رضورة أن تتمتــع األرسة بتأمــن إضــايف لتكــون قــادرة

عــى تحمــل النفقــات التــي ال يغطيهــا الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض ()CNAM
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نظــرا لتعمــق الهــوة بــن معــدالت الســداد املتفــق عليهــا واملعــدالت الفعليــة .بــرر

املشــاركون هــذا االختيــار أيضــا برغبتهــم يف التمتــع برعايــة أفضــل ال ســيام يف حــال

التعقيــدات الصحيــة الخطــرة .بالنســبة لتحديــد هــذا التأمــن اإلضــايف ،قــررت مجموعــة
البحــث اختيــار التعاونيــة الوطنيــة للتعليــم ،طاملــا أنهــا أكــر انتشــارا وحــل ثقــة لــدى
الــرأي العــام.

 .9االحتياجات الخاصة بتعليم األطفال
ناقشــت املجموعــات أن احتياجــات األطفــال املدرســية (مجموعــة اللــوازم املدرسـيّة التــي
خــاص ومل تحــدد مجموعــة البحــث
ت ُصنــف يف ســلة التعليــم) تفــرض نفقــات مــن نــوع
ّ

تكلفتهــا ،كــا ناقشــت املجموعــات بأكــر عمــق جملــة مــن االحتياجــات االخــرى تتعلــق

برعايــة األطفــال والــدروس الخصوصيــة والرحــات املدرســية.

أكــدت املجموعــات عــى رضورة توفــر الحضانــة املدرســية لــكال الطفلــن ،ســواء خــال
املرحلــة االبتدائيــة أو األساســية .ويعــزو املشــاركون ذلــك أساســا للمخاطــر األمنيــة
الــذي قــد يواجهــا األطفــال خــارج املدرســة باإلضافــة إىل حاجــة كليهــا إىل البقــاء يف بيئــة

60

آمنــة خــال وقــت الغــداء .قــدرت املجموعــات تكلفــة الحضانــة بـــ  100دينــار شــهريًا لــكل
طفــل .وال تتطلّــب هــذه الخدمــة تكلفــة إضافيــة ،طاملــا أن األطفــال يجلبــون وجبــة طعــام
منزليــة .وقــدرت املجموعــات أن األطفــال يجــب أن يســتفيدوا مــن هــذه الرعايــة اليوميــة

طيلــة  10أشــهر يف الســنة.

عــرت املجموعــات بشــكل عفــوي عــن حاجــة ِ
الط ْفلًــن إىل دروس خصوصيــة .ففــي

املرحلــة االبتدائيــة ،ميكــن أن يكتفــي الطفــل بــدرس خصــويص واحــد يهــدف بشــكل

أســايس ملســاعدته عــى إنجــاز واجباتــه املنزليــة ويتطلــب مبلغــا قــدره  30دينــا ًرا شــهريًا
ملــدة  9أشــهر يف الســنة الواحــدة .أمــا بالنســبة للمراهقــة ،أعطــت املجموعــات أكــر
أهميــة لهــذه الحاجــة العتقادهــا أن دروس الفصــل الرســمي ليســت كافيــة لتحصيــل

دروس
مــادة معرفيــة جيــدة .وبالتــايل ،فقــد اعتــروا أن املراهــق يجــب أن يواظــب عــى
ً
خصوصيــة يف مادتــن عــى األقــل خــال املوســم الــدرايس الواحــد ( 9أشــهر يف الســنة
الواحــدة) وقــد قُــدرت النفقــات ب  50دينــارا شــهريا لــكل مــادة تُــدرس.

را ،أكــدت املجموعــات عــى رضورة أن يتمكــن كل طفــل مــن االنتفــاع برحلــة مدرســية
أخـ ً

مــرة واحــدة يف الســنة مقابــل  30دينــار كســعر موحــد .تجــدر اإلشــارة إىل أن املجموعــات
مل تشــكك يف أهميّــة هــذه الحاجــة التــي تفــرض نفســها عندمــا يتعلــق األمــر بــرورة

تفــادي التقزيــم عنــد األطفــال أو الشــعور باالســتبعاد مــن املحيــط املــدريس.

جدول  :10حضانة مدرسية ودروس خصوصية و رحالت مدرسية (بالدينار)
تردد

التكلفة
الشهرية

السعر
االجاميل
100.0

1

 10أشهر12/

83.3

سلمى

100.0

1

 10أشهر12/

83.3

يوسف

يوسف

الكمية
حضانة مدرسية

دروس خصوصية
30.0

1

 9أشهر12/

22.5

سلمى

50.0

2

 9أشهر12/

75.0

يوسف

30.0

1

30.0

1

سلمى

رحالت مدرسية

 /1سنة
 /1سنة

مجموع ميزانية التعليم (حضانة مدرسية و دروس خصوصية
و رحالت مدرسية)

2.5
2.5
269.2
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الفصل 3

ميزانية الكرامة :العنارص التقييمية

الفصل 3

ميزانية الكرامة :العنارص التقييمية

أيــدت مناقشــات مجموعــات التوافــق صحــة املحتــوى التفصيــي للســلة الدنيــا مــن املــواد
والخدمــات الرضوريــة لتوفــر ظــروف معيشــية الئقــة .وقــد حــددت املجموعــات تواتــر

اســتهالك املكونــات املختلفــة للســلة ومســتوى جودتهــا.

وعــى هــذا األســاس ،متكــن فريــق البحــث مــن تحديــد مبلــغ الحــد األدىن مــن امليزانيــة

الــروري للعائلــة األمنــوذج (زوجــان وطفــان) يف تونــس الكــرى للحصــول عــى ظــروف
معيشــية الئقــة .وقــد تــم تقديــر الكلفــة عــى أســاس أســعار الســوق خــال النصــف األول
مــن ســنة  2019ومل تأخــذ بعــن االعتبــار تذبــذب األســعار منــذ ذلــك التاريــخ.

نظــرا ملحدوديــة مــوارد هــذا املــروع األمنــوذج ،مل يكــن مــن املمكــن تعميــم هــذه

التكلفــة عــى كل مكونــات امليزانيــة ،لــذا اقتــرت عــى املكونــات املهمــة :الســكن
والغــذاء ،والنقــل ،والصحــة ،والرتبيــة .انطالقــا مــن عنــارص التكلفــة الجزئيــة ،وقــع ترتيــب

الدخــل اإلجــايل للعائلــة التــي متــت دراســته مــن خــال تقديــر املكونــات األخــرى (غــر
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محــدّدة يف الدراســة) اســتنادا إىل مصــادر املســح حــول الدخــل واالســتهالك األرسي.

.1تقييم الكلفة الكاملة لبعض مكونات امليزانية
تغطــي مقــدرات الســكن والغــذاء والنقــل والصحــة مجمــل الحاجيــات التــي حددتهــا

املجموعــات املتفقــة فيــا بينهــا .بالنســبة للتعليــم ،مل تؤخــذ بعــن االعتبــار مصاريــف

اللــوازم املدرســية نظــرا ألنهــا متثــل جــزءا ضئيــا مــن إجــايل املصاريــف ولذلــك ميكــن
اعتبارهــا شــبه مســتوفاة.

السكن
يحتــوي هــذا الفصــل أساســا معلــوم الكــراء والطاقــة واملحروقــات .قُــ ـدِّر معلــوم الكــراء

الخاصــة بالســكن حســب املواصفــات التــي حددتهــا
انطالقــا مــن جمــع مئــات اإلعالنــات
ّ

مجموعــات التوافــق يف تونــس الكــرى خــال الفــرة املمتــدة مــن فيفــري اىل مــاي 2019

(انظــر امللحــق .)4

بعــد اســتبعاد املعاليــم القصــوى (أكــر مــن  1000دينــار شــهريا) ،أمكننــا توزيــع تكلفــة
الكــراء و اســتخراج بعــض األســعار املميــزة (جــدول .)11

مميــزات توزيــع تكاليــف الكــراء (قاعــة جلــوس و  3غــرف بتونــس الكــرى مــن فيفــري

إىل مــاي )2019
املعدل

معلوم الكراء (دينار /شهر)

الوسيط

الربع األول

العرش االول

603
600
500
450

املصدر :قراءات من موقع تونس لإلعالن (فيفري – ماي )2019

اعتــر فريــق البحــث أن معــدل الكــراء يف اإلعالنــات املقرتحــة ،والــذي يبــدو قريبــا مــن
متوســط قيمــة الكــراء ،ال يقــدم مــؤرشات واضحــة تتــاءم مــع إمكانيــات عائلــة متواضعــة.

يف دراســة رائــدة باململكــة املتحــدة ،ارتكــز الباحثــون عــى قيمــة الربــع األول Premier

 quartile5تقديــر معلــوم الكــراء .أمــا يف هــذه الدراســة النموذجيــة ،ونظــرا لطبيعــة

مصــدر املعطيــات ،فقــد اعتــر الباحثــون أن عــروض الكــراء يف تونــس ال ميكــن أن تكــون

محــددة لقيمتــه ألن بعــض األرس تلجــأ إىل طــرق أخــرى (معلقــات أو البحــث بشــكل

مبــارش) لــذا تقــرر االعتــاد عــى العــر األول (أعــى ســعر ل  %10مــن معاليــم الكــراء
األكــر انخفاضــا) أي مــا يعــادل  450دينــارا شــهريا .هــذا االختيــار صــادق عليه املشــاركون

يف املرحلــة النهائيــة ملجموعــات التوافــق .تُضــاف إىل معلــوم الكــراء مصاريــف أخــرى
حــدد قيمــة هــذه املصاريــف حســب مســح امليزانيــة
مثــل اســتهالك املــاء والكهربــاء .وت ُ ً

الخامســية و مســتوى عيــش األرس.

بالنســبة لتونــس الكــرى ،متثــل نســبة النفقــات الخاصــة بالوقــود والطاقــة (املــاء
والكهربــاء و الغــاز) و نفقــات اإليجــار  % 26يف ســنة  2015لذلــك رفعنــا يف معلــوم الكــراء

ليصبــح يف حــدود  567دينــارا.

هــذه امليزانيــة متثــل التقديــر األدىن للســكن األرسي نظــرا لكونــه ال يأخــذ بعــن االعتبــار
رضيبــة اإليجــار الســنوية ومصاريــف الصيانــة العاديــة للمســكن.

التغذية
حــددت ميزانيــة التغذيــة باحتســاب حجــم االســتهالك للمــواد الغذائيــة و وفقــا للمــؤرشات
ُ

املقدمــة مــن طــرف املجموعــات و مــن خــال تواتــر اســتهالك مختلــف املــواد الغذائيــة
 5متثل قيمة الربع األول معلوم الكراء األعىل من ال  25%من معاليم الكراء الدنيا.
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مــع األخــذ بعــن االعتبــار النصائــح الغذائيــة العامليــة املالمئــة والنمــط الغــذايئ

املتوســطي .احتســب اإلنفــاق الخــاص بــكل مــادة حســب مصدريــن:

 5متثل قيمة الربع األول معلوم الكراء األعىل من ال  % 25من معاليم الكراء الدنيا.
•األســعار التــي يصدرهــا املعهــد الوطنــي لإلحصــاء شــهريا يف نرشيــة اإلحصــاء و
ترتكــز أساســا عــى تونــس الكــرى

•األســعار باألســواق يف األحيــاء الشــعبية بتونــس الكــرى (املــواد الطازجــة) و بعــض
املتاجــر بتلــك األحيــاء.

إجامليــا ،تُعــادل امليزانيــة الشــهرية للتغذيــة  579دينــارا حســب األســواق و 608دينــار

حســب املعهــد الوطنــي لإلحصــاء (جــدول .)12

يُالحــظ أن الفــارق بــن التقديريــن ضئيــل (أقــل مــن  )% 5وهــو مــا يؤكــد فرضيــة فريــق

البحــث القائلــة بــأن أســعار املــواد الغذائيــة املتاحــة لــأرس ذات الدخــل الضعيــف يف
األحيــاء الشــعبية يف تونــس الكــرى أقــل بقليــل مــن معــدل األســعار يف كامــل تونــس
الكــرى .لكــن هــذا الفــارق ال يغــر فعليــا املبلــغ الجمــي للميزانيــة املخصصــة للتغذية.
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إن قيمــة الوجبــات األساســية تتجــاوز بقليــل ثالثــة أربــاع امليزانيــة مقابــل  % 15لفطــور

الصبــاح وحــوايل  % 8تكلفــة الوجبــات الخفيفــة واالســراحة.

جدول  :12امليزانية الشهرية للتغذية(بالدينار)
السدايس األول لسنة 2019
مجموع الغداء والعشاء

أسعار املعهد الوطني
لإلحصاء

أسعار األسواق
الشعبية

464

441

94

91

50

47

608

579

فطور الصباح

الوجبات الخفيفة واالسرتاحة
املجموع

بالنســبة للوجبــات األساســية (الغــداء والعشــاء) هنــاك عنــران يحتــان أعــى نســبة

لإلنفــاق :اللحــم (أكــر مــن  % 30بقليــل) و الخــر و الغــال (أقــل مــن  % 30بقليــل) و
متثــل كلفــة بقيــة املكونــات مــا يقــارب .% 7

جدول  :13مكونات ميزانية التغذية حسب مواد االستهالك الكربى ()%

اللحم

الخرض والغالل
السمك
البيض

الحليب ومشتقاته
الحبوب والبقول

مختلفة

الجملة

سعر املعهد الوطني
لإلحصاء

سعر األسواق
الشعبية

31.5

33.1

28.7

27.5

9.7

7.3

3.2

4.4

7.1

6.8

6.0

6.3

13.8

13.8

100.0

100.0

أُعــدت ميزانيــة التغذيــة عــى أســاس فرضيــة تحضــر كل الوجبــات منزليــا ألن املشــاركني

يف املجموعــات اعتــروا أنــه بإمــكان العملــة إحضــار وجباتهــم إىل مقــر العمــل .ان ارتــكاز

هــذه امليزانيــة عــى قاعــدة شــهرية ال يعنــي أنهــا ال تنســحب عــى االســتهالك الغــذايئ
طيلــة الســنة ألنهــا أخــذت بعــن االعتبــار اســتهالك بعــض املــواد كلحــم الضــأن الــذي
يكــون اإلقبــال عليهــا مناســبتيا يرتبــط ببعــض األجــواء االحتفاليــة أو بفــرات بعينهــا.

كــا ذُكــر آنفــا ،ال ت ُتنــاول كل الوجبــات يف املنــزل وقــد اعتــرت مجموعــات التوافــق بأنــه
مــن الواجــب أن تُتــاح لــأرس فرصــة للــردد عــى املطاعــم مــن حــن آلخــر .وتقــدر كلفــة

األكل باملطعــم حــوايل  37دينــار ومــن األنســب إدراج هــذه النفقــات يف مكــون الحيــاة
االجتامعيــة بــدال مــن مكــون التغذيــة باملفهــوم الضيــق.

يف حــال احتســاب إعــداد الوجبــات باملنــزل فــإن ميزانيــة التغذيــة تكــون يف حــدود – 569

 598دينــار شــهريا ،أمــا إذا احتســبنا األكل باملطعــم فتكــون مــا بــن  606و 635دينــارا
يف الشــهر.
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جدول  :14امليزانية الشهرية للتغذية بالدينار (وجبات معدة باملنزل و
اكل باملطعم)
السدايس األول لسنة 2019
( )1كل الوجبات معدة باملنزل

سعر املعهد
الوطني
لإلحصاء

سعر األسواق
الشعبية

608

579

10

10

598

569

37

37

635

606

( )2ادخار األكل املعد باملنزل

( )3ميزانية األكل باملفهوم الضيق()2(-)1

( )4األكل باملطعم

( )5ميزانية التغذية مبا فيها األكل باملطعم

النقل
وقــع تقديــر اســتهالك الســيارة باالعتــاد عــى موقــع  argus automobileالــذي يُق ّيــم
الســيارات حســب عمرهــا .بالرجــوع إىل مقرتحــات املجموعات تم اختيــار ســيارة Citroën C3
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التــي تفقــد  1000دينــار ســنويا مــن قيمتهــا بعــد مــرور  5ســنوات عــن أول تاريــخ للجــوالن.

بالنســبة لباقــي عنــارص ميزانيــة الســيارة ،فقــد وقــع االعتــاد عىل مصــادر قانونيــة (معلوم

الجــوالن) واإلحصــاء (املعهــد الوطنــي لإلحصــاء) وبعــض املؤسســات (تأمــن أســايس و

تغيــر الزيــوت) .كل املعطيــات والفرضيــات وقــع تدوينهــا يف الجــدول عــدد .15

وتصــل ميزانيــة التنقــل إىل مــا يقــارب  300دينــار شــهريا ( )297.1حيــث ميثــل اســتهالك

الســيارة والصيانــة و الوقــود حــوايل  % 85مــن امليزانيــة.

جدول  :15فصل النقل
تدين قيمة السيارة
تأمني أسايس

معلوم الجوالن

مراقبة تقنية (معهد اإلحصاء)

تغيري الزيوت والصيانة

وقود ( 10000كم/سنة 6 ،لرت 100/كم،
 /2.065لرت)
ميزانية السيارة

سيارة أجرة ( 10دنانري/األسبوع 48 ،أسبوع/
سنة)
مجموع امليزانية

السنة

الشهر

1000.0

83.3

600.0

50.0

120.0

10.0

26.5

2.2

100.0

8.3

1239.0

103.3

3085.5

257.1

480.0

40.0

3565.5

297.1

الصحة
تــم تحديــد ميزانيــة الصحــة انطالقــا مــن ســلة الرعاية التــي تحدثت عنهــا مجموعــات التوافق

وباالعتــاد عــى قاعــدة البيانــات التــي أعدّهــا الطبيــب الخبــر والئحــة أســعار منظومــة

العــاج املتفــق عليهــا داخــل املجموعــات .مكنــت هــذه املعطيــات مــن احتســاب مجمــل
املصاريــف الخاصــة بهــذا املكــون واحتســاب ســداد املصاريــف مــن طــرف الصنــدوق

الوطنــي للتأمــن عــى املــرض والتعاونيــة .وقــد مكــن هــذا التمــي مــن احتســاب

املســاهمة العائليــة (انظــر امللحــق  5الخــاص بكيفيــة احتســاب هــذه املصاريــف).

يبلــغ إنفــاق األرسة عــى الصحــة (املســاهمة العائليــة بعــد اســرجاع املصاريــف) حــوايل
 59.3دينــار شــهريا منهــا  % 45مخصصــة للفحصــوات الطبيــة و  %35لألدويــة و مــا يقــارب
 % 20كمصاريــف النظــارات و فحصــوات طــب العيــون.
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جدول  :16نفقات واسرتجاع مصاريف والباقي عىل كاهل األرسة ألهّم
عنارص ميزانية الصحة (دينار)
سداد املصاريف

الباقي عىل كاهل
األرسة

النفقات الصندوق
الوطني
 /سنة
للتأمني التعاونية املجموع يف السنة
عىل
املرض

70

فحوصات و
تحاليل

788.8

أدوية

500.0

املجموع
دون احتساب
النظارات

1288.8

350.0

النظارات و
فحوصات طب
العيون

200.0

55.0

7.2

املجموع العام 1488.8

405.0

372.2

350.0

يف
الشهر

النسبة املئوية
للباقي
مع
دون
النظارات النظارات

115.0

465.0

323.8

27.0

56.4

45.5

250.0

250.0

250.0

26.8

43.6

35.1

365.0

715.0

573.8

47.8

100.0

80.6

62,2

137,8

11,5

13.4

777.2

711.6

59.3

100,0

يضــاف إىل املصاريــف التــي تتكفــل بهــا األرسة ،معلــوم التأمــن التكميــي والــذي يقــدر
ب  51.5دينــار يف الشــهر .بذلــك يصبــح إجــايل ميزانيــة الصحــة  110.8دينــار (+ 59.3

 .)51.5تنخفــض هــذه امليزانيــة إىل أقــل مــن  100دينــار ( 99.3دينــار) لــو افرتضنــا أن كل
أفــراد األرسة ال يعانــون مــن قصــور صحــي يف البــر.

التعليم
لقــد وقــع احتســاب ميزانيــة التعليــم دون اعتبــار اللــوازم املدرســية ،فهي تشــمل مصاريف

الحضانــة املدرســية والــدروس الخصوصيــة و الرحــات املدرســية .احتســبت امليزانيــة
الشــهرية لهــذه املصاريــف حســب تواترهــا ســنويا فمثــا تــدوم الحضانــة املدرســية 10
أشــهر عــى أن يتكفــل أحــد األوليــاء برعايــة األطفــال ملــدة الشــهرين الباقيــن.

إجــايل مصاريــف الحضانــة املدرســية و دروس التــدارك و الرحــات املدرســية يصــل
ـل هــذه املصاريــف (أكــر مــن
إىل حــدود  270دينــار يف الشــهر (انظــر جــدول  .)17جـ ّ

 )%60مخصــص للحضانــة املدرســية ومتثــل الــدروس الخصوصيــة حــوايل  %35مــن
اجــايل املصاريــف.

جدول  :17حضانة مدرسية ودروس خصوصية و رحالت مدرسية (بالدينار)
تردد

التكلفة
الشهرية

الكلفة
االجاملية
100.0

1

 10أشهر12/

83.3

سلمى

100.0

1

 10أشهر12/

83.3

يوسف

يوسف

الكمية
حضانة مدرسية

دروس خصوصية
30.0

1

 9أشهر12/

22.5

سلمى

50.0

2

 9أشهر12/

75.0

يوسف

30.0

1

30.0

1

سلمى

رحالت مدرسية

 /1سنة
 /1سنة

مجموع ميزانية التعليم (حضانة مدرسية و دروس خصوصية
و رحالت مدرسية)

2.5
2.5

269.2

 .2بعض من الخالصة والتقييم
صادقــت مجموعــات التوافــق عــى تقديــرات امليزانيــة (رغــم أنهــا جزئيــة) وتعتــر الحــد
األدىن الــذي ميكــن ألرسة (أبــوان و طفــان) مــن العيــش يف ظــروف كرميــة بتونــس

الكــرى .وقُــدرت هــذه امليزانيــة الجزئيــة ب  1850دينــارا يف الشــهر (الجــدول .)18
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جدول  :18امليزانية الجزئية الدنيا (دينار /شهر)
السكن
اإليجار

مصاريف أخرى

567.0
450.0
117.0

التغذية

وجبات منزلية
اكل باملطعم

606.0
569.0
37.0

النقل

السيارة

سيارة أجرة

297.1
257.1
40.0

الصحة

مساهمة األرسة

تأمني تكمييل

72

110.8
59.3
51.5

التعليم

حضانة مدرسية

دروس خصوصية و رحالت

املجموع

269.1
166.6
102.5
1850.0

1850.0

متثــل مصاريــف التغذيــة والســكن أهــم فصــول امليزانيــة فهــي متثــل عــى التــوايل % 33
و % 31منهــا ولتــي تــم احتســابها .بينــا ال متثــل مصاريــف النقــل ســوى  % 16والتعليــم

 % 14ومصاريــف العــاج .% 6

املصاريــف التــي تــم حســابها ،بالرجــوع إىل ميزانيــة االســتهالك العائــي %75 ،6مــن جملــة

املصاريــف و بذلــك تكــون ميزانيــة الكرامــة حــوايل  2500دينــار شــهريا ( 2466دينــارا).

ومــع ذلــك ،ميكننــا أن نعتــر أن تكلفــة بعــض مكونــات امليزانيــة كــا حددتهــا دراســتنا ال

تعكــس بالــرورة حقيقــة مصاريــف العائــات كــا جــاء ذلــك يف املعطيــات التــي تضمنهــا
مســح االســتهالك ويعــود ذلــك خاصــة ألن األرس الفقــرة أو املتواضعــة تخضــع إىل قيــود

 6أرقام خاصة بإقليم تونس الكربى.

امليزانيــة الشــديدة التــي متنعهــم مــن الوصــول إىل ظــروف معيشــية كرميــة .قــد يكــون

هــذا هــو الحــال خاصــة بالنســبة للصحــة والتعليــم والنقــل .يف هــذه الظــروف ،قــد يبــدو مــن
البديهــي تقديــر تكلفــة مكونــات امليزانيــة التــي مل يتــم تحديدهــا كمي ـاً يف الدراســة مقارن ـ ًة

بفصــل اســتهالك أســايس ،مثــل التغذيــة .وف ًقــا ملســح املعهــد الوطنــي لإلحصــاء ،متثــل

غــا معــادالً تقريبًــا للنفقــات
فصــول امليزانيــة التــي مل يتــم تحديدهــا كمي ـاً يف الدراســة مبل ً

الغذائيــة وبالتــايل ،فــإن التكلفــة اإلجامليــة مليزانية الكرامــة ســتكون يف حــدود  2420دينا ًرا.
ركــزت مناقشــات مجموعــات التوافــق عــى تحديــد املــواد والخدمــات الرضوريــة للوصــول
إىل ظــروف معيشــية كرميــة يف تونــس الكــرى واقتــرت هــذه الدراســة عــى عائلــة

أمنــوج متكونــة مــن زوجــن بالغــن مــع طفلــن يبلغــان مــن العمــر  14و 7االكتفــاء

باســتعراض تفصيــي ملختلــف مكونــات الســلة مــن مــواد وخدمات ال يقــدر تغذيــة النقاش

العــام لذلــك كثــرا مــا يتــم االحتســاب النقــدي للســلة (رقــم) .لكــن مثــل هــذا الرقــم وان
ميحــو اىل حــد كبــر ثــراء النقاشــات العا ّمــة لكنــه يف االن نفســه يســاعد عــى توفــر معيــار
توليفــي مفيــد للنقــاش العــام .اهتمــت الدراســة ،حتــى نلخــص ،بســؤالني رئيســيني:

•مــا هــي نســبة الســكان يف تونــس الكــرى التــي تعيــش تحــت املســتوى األدىن
املحــدد مبيزانيــة الكرامــة؟

•إىل أي مدى يسمح األجر األدىن الحايل بالحصول عىل ظروف معيشية كرمية؟
لإلجابــة عــى الســؤال األول ،اســتخدمنا بيانــات مســح املعهــد الوطنــي لإلحصــاء حــول
امليزانيــة .إ ّن مقارنــة هــذه البيانــات بتكلفــة ميزانيــة الكرامــة املحــدّدة كميّــا يف هــذه

الدراســة بعيــدة يف الوقــت الحــايل وذلــك لعــدّة أســباب:

أوال  :إن بيانــات املســح تعــود إىل ســنة  2015بينــا ت ـ ّم تحديــد ميزانيــة الكرامــة خــال

النصــف األول لســنة ، 2019لذلــك بــات مــن الــروري تحديــث بيانــات املســح .يــؤدي

هــذا التحديــث إىل زيــادة تقــدر بحــوايل  )%24.7( %25ملراعــاة تطــور األســعار بــن 2015
والنصــف األول مــن ســنة .2019

ثانيــا  :مــن الناحيــة الهيكليــة ،ال تبــن بيانــات املســح بشــكل دقيــق قيمــة االســتهالك
األرسي ألســباب عــدة وال تعـ ّد هــذه الظاهــرة خاصــة بتونــس بــل تُالحــظ يف جميــع بلــدان

العــامل .يف دراســة مامثلــة بفرنســا ،قــام فريــق البحــث ب»إعــادة تعديــل» بيانــات الدراســة
مبــا يتناســب مــع بيانــات حســابات املســح الوطنــي ليتســ ّنى لهــم إجــراء مقارنــات أكــر

دقــة .أ ّمــا بالنســبة لتونــس ،فــإ ّن الهــوة بــن بيانــات الدراســة و حســابات املســح الوطنــي

تصــل إىل حــوايل .)%39.9 ( %40
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و أخــرا :نــدرك أ ّن هنــاك تفاوتــا مجــايل كبــرا بــن الجهــات يف مســتوى االســتهالك لذلــك

احتفظنــا باإلحصائيــات املوافقــة ملنطقــة تونــس الكــرى لتكــون متناســقة مــع الدراســة.
يتجــاوز معــدل االســتهالك يف تونــس الكــرى املعــدل الوطنــي بـــ .%37

يوضــح الجــدول عــدد  19نتيجــة كل هــذه التعديــات التــي تــم اخذهــا بعــن االعتبــار.

فــإذا اخذنــا الحالــة /األمنــوذج لعائلــة متكونــة مــن  4أفــراد موضــوع هــذه الدراســة ،ميكــن

تقديــر اإلنفــاق االســتهاليك الشــهري يف تونــس الكــرى ســنة  2019بنحــو  3100دينــار
تونــي ( )3089أي مبلــغ يتجــاوز بـــ  %25التكلفــة اإلجامليــة مليزانيــة الكرامــة املقــدرة

لنفــس العائلــة.

جدول  :19تقدير نفقات االستهالك للفرد الواحد سنة ( 2019دينار)

نفقات سنوية للفرد الواحد (مسح امليزانية
)2015
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املعدل
القومي

معدل تونس
الكربى

3871

5312

التعديالت

التضخم )%27.7+ ( 2019 – 2015

تقليل بيانات املسح ()%39.9+

تقدير النفقات السنوية للفرد الواحد 2019
نفقات عائلة تتكون من  4أفراد سنويا 2019

نفقات عائلة تتكون من  4أفراد شهريا 2019

4827

6624
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9267

27011

37066

2251
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املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء ،مسح...وحسابات خاصة بالدراسة

تتوفــر بيانــات االســتهالك حســب العرشيــة يف نفــس بيانــات مســح املعهــد الوطنــي

لإلحصــاء .إذا أجرينــا نفــس التعديــات عــى النحــو الــوارد أعــاه ،فيمكننــا تقدير املســتوى
ـر لعائلــة مكونــة مــن  4أفــراد .يوضــح الرســم البيــاين
عـ ُ
املع ـدَّل لالســتهالك حســب ال ُ
التــايل نتائــج هــذا الحســاب مــن خــال مقارنة كل ُعــر مبيزانيــة الكرامــة وميكننــا أن نالحظ
أن ميزانيــة الكرامــة أعــى بقليــل مــن الوســيط(العــر الخامــس .)Cinquième décile

إذا اعتربنــا هامــش الشــك يف هــذا الحســاب ،ميكننــا اعتبــار الفرضيــة الحــذرة التــي تفيــد

بــأن  ٪40عــى األقــل  -ورمبــا األكــر امكانيــة النصــف  -ســكان تونــس الكــرى ال ميكنهــم

الوصــول لظــروف معيشــية كرميــة  ،عــى النحــو املحــدد مــن قبــل مجموعــات التوافــق.

قــد تبــدو هــذه النســبة عاليــة لكنهــا تتناســب مــع نتائج الدراســات املامثلــة التــي أجريت يف
بلــدان أخــرى .يف فرنســا ،عــى ســبيل املثــال ،يقــدر املرصــد الوطنــي للفقــر واالســتبعاد

االجتامعــي ،أ ّن حــوايل  ٪ 35مــن الســكان الفرنســيني ال يتمتعــون بظــروف معيشــية الئقــة

(املرصــد الوطنــي للفقر واالســتبعاد االجتامعــي.)2015 ،

رسم بياين  :1االستهالك الشهري حسب العرش يف تونس الكربى
(عائلة متكونة من  4أفراد -السدايس األول )2019
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املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء وحساب ذايت.

تطــرح املقارنــة مــع األجــر األدىن صعوبــات تقنيــة أقــل ،فبموجــب نظــام الـــ  48ســاعة،

يصــل األجــر األســايس يف شــهر مــاي  2019إىل  403.1دينــا ًرا ،وبالتــايل فــإن ميزانيــة

الكرامــة بالنســبة ألرسة لديهــا طفــان متثّــل مــا يقــارب  6أضعــاف مبلــغ األجــر األدىن .أمــا

يف حــال مامرســة كال الزوجــن لعمــل بــدوام كامــل ،يجــب القيــام مبضاعفــة األجــر األدىن
بحــوايل  3مــرات لتســتطيع العائلــة الظفــر بظــروف معيشــية كرميــة.

يتوافــق حســاب هــذه الدراســة مــع وضــع العائلــة األمنــوذج (زوجــان مــع طفلــن)
حبُ ُه عــى أُرس أخــرى (أعــزب /متزوجــان دون
وســينتهي رضورة إىل نتائــج مختلفــة إذا تــم ً
سـ ْ
أطفــال أو مــع طفــل واحــد).

كل مــا كانــت االحتياجــات أقــل ،انخفضــت ميزانيــة الكرامــة وأصبحــت مراجعــة األجــر

ـل أهميــة .ومــع ذلــك ،وبالنظــر إىل الفجــوة الكــرى املالحظــة ،فمــن املؤكــد
األدىن أقـ ّ
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أن األجــر األدىن ال يســمح للعــال التونســيني بظــروف عيــش كرميــة .نالحــظ ،أن النتيجــة

التــي تــم التوصــل إليهــا متوافقــة متا ًمــا مــع املطالــب التــي قدّمهــا االتحــاد العــام التونــي

للشــغل يف نهايــة عــام .7 2017

الخامتة
كان هــدف املــروع النموذجــي الــذي يقــدم هــذا التقريــر نتائجــه اىل إرســاء ضمــن

الســياق التونــي ،منهجيــة جديــدة قوامهــا بنــاء توافــق بشــأن املــوارد الرضوريــة الدنيــا

للتمتــع بظــروف معيشــية كرميــة .يتميــز هــذا املــروع البحثــي مبقاربتــه التشــاركية
ُــرِك
يف تحديــد املــواد والخدمــات الرضوريــة ،وهــي أول تجربــة يف العــامل العــريب ت ْ

املواطنــات واملواطنــن يف هــذا النــوع مــن الدراســات .ســاهم يف هــذا البحــث حــوايل

 80مشــاركا توزعــوا عــى  9مجموعــات صغــرة واســتمر النقــاش عــرات الســاعات طيلــة

ســنة تقريبــا وقــد حــاول هــذا التقريــر أي يكــون وفيــا قــدر املســتطاع لنقــاش املجموعــات
وتقديــم اســتنتاجاتها األساســية.

انتهت هذه الدراسة إىل ثالثة نتائج رئيسية:
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التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن ســلة الســلع والخدمــات الدنيــا
أوال ،مــن املمكــن
ّ
الرضوريــة للتمتــع بظــروف معيشــية كرميــة .هــذه النتيجة ليســت مضمونة مســبقا بحكم
ي ّيــز املجتمــع التونــي .وتعتــر هــذه النتيجــة
التنــوع االجتامعــي والتفــاوت الحــاد الــذي ُ

مشــجعة كــا أنهــا تفتــح آفاقًــا ألعــال مســتقبلية أخــرى ،مــن أجــل تطويــر «ميزانيــات
الكرامــة» ملناطــق جغرافيــة أخــرى كاملناطــق الريفيــة أو لفئــات أرسيــة مختلفــة.

ثانيــا ،أمكــن احتســاب بعــض املكونــات الرئيســية لـ»ميزانيــة الكرامــة» و التــي متثــل ثالثــة

أربــاع نفقــات األرسة .عــى الرغــم مــن الطبيعــة الجزئيــة لهــذا الدراســة ،ميكــن الخــروج

بثالثــة اســتنتاجات مهمــة:

االســتنتاج األول :إن مــا ال يقــل عــن  %40مــن ســكان تونــس الكــرى (ورمبــا النصــف) ال

ميلــك املــوارد الرضوريــة للتمتــع بظــروف معيشــية كرميــة ،وهــو مــا يحيــل إىل حجــم

الصعوبــات التــي تعــرض العديــد مــن العائــات و يؤكــد عــى رضورة تعزيــز السياســات

العموميــة خصوصــا يف صالــح املواطنــن األكــر عطوبــة.

 7طالــب األمــن العــام لالتحــاد العــام التونــي للشــغل ،نورالديــن الطبــويب ،خــال مؤمتــر االتحــاد الجهــوي ببنــزرت،
بــرورة متتيــع اقــرار أجــر أدىن قيمتــه  866دينــارا وقــد كان األجــر األدىن يســاوي أنــداك  350دينــارا وهــو مــا يعــادل مرتــن
ونصــف األجــر األدىن.

يكــن العــال
االســتنتاج الثــاين :ال يــزال األجــر األدىن أقــل بكثــر مــن املســتوى الــذي ُ

مــن الوصــول إىل ظــروف معيشــية كرميــة لذلــك فــان سياســات التصــدي للبطالــة ورفــع ا

األجــر األدىن هــي رافعــة محوريــة لتحســن ظــروف عيــش الشــعب يف تونــس.

ال تقتــر السياســات العامــة عــى اإلجــراءات التــي تدعم بشــكل مبــارش املقــدرة الرشائية

لــأرس ،بــل تتعلــق أيضــا بإرســاء مرافــق عموميــة تســاهم بشــكل غــر مبارش يف تحســن
مســتوى املعيشة.

يتعلــق االســتنتاج الثالــث مــن هــذه الدراســة تحديــدا ،بهــذه السياســات .فقــد أكــدت

جميــع مجموعــات التوافــق عــى رداءة جــودة بعــض الخدمــات العموميــة خاصــة النقــل
والتعليــم والصحــة .إن رغبــة املشــاركني يف الولــوج اىل خدمــات عموميــة جيــدة دفعهــم
إىل التأكيــد عــى رضورة توفــر مــوارد اضافيــة لتجــاوز تواضــع الخدمــات العامــة إذ أن

تدهــور هــذه الخدمــات يكلــف األرس نفقــات اضافيــة لتعويــض االحتياجــات التــي تعجــز

الخدمــات العامــة عــى توفريهــا.

لهــذا ،فــإن تحســن املرافــق العموميــة ميثــل محــور عمــل ال فقــط مــن حيــث تحســن

الظــروف املعيشــية لــأرس بــل يوفــر ولوجــا متســاوي يف االنتفــاع بهــذه الخدمــات
الرضوريــة.

كــا ورد يف املقدمــة ،فــإن نتائــج هــذا املــروع البحثــي ال تدعــي أنهــا أجابــت عــى كل

األســئلة املرتبطــة بتعريــف ظــروف العيــش الكريــم يف املجتمــع التونــي اليــوم لكنهــا
تجعــل مــن املمكــن تحديــد الخطــوط العريضــة ملســتوى أدىن مــن املســاواة مي ّكــن مــن

إطــاق نقــاش واســع مــع جميــع الفاعلــن االجتامعيــن .بعــد مــرور عــر ســنوات مــن

ثــورة  ،2011-2010ال يــزال هــذا النقــاش الدميقراطــي راهنيــا مــن أجــل تحقيق املســاواة
والكرامــة التــي طالــب بهــا الشــعب التونــي وكل الشــعوب شــعوب املنطقــة يف خضــم

«الربيــع العــريب».
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امللحق 1

عنارص إحصائية حول الوضع العائيل ملن هم يف سن العمل
يف تونس

تظهــر بيانــات التعــداد الســكاين لســنة  2014الحالــة االجتامعيــة لألشــخاص الذيــن
تتجــاوز أعامرهــم  15ســنة (جــدول  .)1تــرز هــذه البيانــات اإلحصائيــة أن أغلــب الســكان

الذيــن ينتمــون إىل هــذه الرشيحــة ( )% 56.8متزوجــون كــا ال يوجــد فــارق كبــر بــن
الرجــال والنســاء.

إذا اقتــر حقــل البحــث عــى مــن هــم يف ســن العمــل ،أي أولئــك الذيــن تــراوح أعامرهــم

بــن  20و  59ســنة ،فــإن نســبة املتزوجــن (أو الذيــن كانــوا كذلــك) تكــون أعــى بحــوايل

( % 65جــدول  )2و تقــرب هــذه النســبة مــن )%69،9(% 70عنــد النســاء و تبقــى أقــل مــن
 % 60عنــد الرجــال (. ) %59.2نســتنتج مــا ســبق أن الــزواج ميثــل الرابــط األكــر شــيوعا

بــن التونســيني الذيــن هــم يف ســن العمــل.

بالنســبة للرجــال ،يكــون الــزواج هــو القاعــدة (اإلحصــايئ) عندمــا يتعلــق األمــر مبــن تــراوح
أعامرهــم بــن  35و 39ســنة .قبــل الخامســة والثالثــن ،يبقــى غالبيــة الرجــال دون زواج
(جــدول  .)3بالنســبة للنســاء اللــوايت يبلــغ عمرهــن بــن  25و 29ســنة فــان نصفهــن

عازبــات أمــا النصــف اآلخــر فهــن متزوجــات أو ســبق لهــن ذلــك.

وأخــرا ،مــن بــن النســاء املتزوجــات أو ممــن ســبق لهــن ذلــك ،يظهــر التوزيــع حســب

عــدد األطفــال األحيــاء عنــد الــوالدة أن أعــى نســبة منهــن أنجبــت طفلــن أو  3أطفــال

(جــدول  .)4أمــا بالنســبة للنســاء النشــطات اللــوايت تــراوح أعامرهــن بــن  20و59
ســنة فيكــون عــدد األمهــات املنجبــات لطفلــن غالبــا أعــى بقليــل مــن بقيــة األمهــات،

لذلــك ميكــن اعتبــار أن املتزوجــن الذيــن لديهــم طفلــن ميثلــون اليــوم يف تونــس الحالــة
األرسيــة األكــر شــيوعا بالنســبة لألشــخاص الذيــن هــم يف ســن العمــل ،مــا يــرر اهتامم

هــذا املــروع النموذجــي بهــذا الصنــف مــن األرس.
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جدول  1توزيع السكان من  15سنة فام فوق حسب الحالة الزوجية
رجال

متزوج

مطلق

أرمل

أعزب

املجموع

2331597

27200

47271

1686653

4092721

نساء

2390979

77533

378091

1372898

4219501

الجملة

4722576

104733

425363

3059551

8312223

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء ،التعداد العام للسكان و السكنى  2014الجزء الثالث (جدول )1.11

جدول  :2السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني  20إىل  59سنة حسب
مقياس الزواج
متزوجون أو سبق لهم الزواج

رجال

نساء

املجموع

1804946

2211307

4016254

املجموع

3046508

3162219

6208727

59.2

69.9

64.7

نسبة الزواج %
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جدول  : 3نسبة العزوبية حسب الجنس و الفئة العمرية
رجال

نساء

املجموع

99.2

96.5

97.9

96.9

81.8

89.3

82.8

49.6

65.6

51.4

28.0

39.3

23.8

18.0

20.8

12.0

13.2

12.6

6.7

9.1

7.9

4.6

6.8

5.7

3.4

4.7

4.0

2.4

2.6

2.5

املجموع

41.2

32.5

36.8

59 – 20

40.8

30.1

35.3

19 – 15
24 – 20
29 – 25
34 – 30
39 – 35
44 – 40
49 – 45

54 – 50
59 – 55

 60سنة أو أكرث

جدول  :4نسبة توزيع النساء املتزوجات أو األرامل أو املطلقات حسب
الفئة العمرية و عدد األطفال األحياء عند الوالدة
عدد األطفال األحياء عند الوالدة
السن

8

7

6

5

4

3

2

1

0

الجملة

19 – 15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.7

55.2

27.1

100.0

24 – 20

0.6

0.3

0.4

0.6

1.4

5.0

23.3

48.0

20.5

100.0

29 – 25

0.3

0.2

0.3

0.8

2.9

11.7

33.6

38.0

12.3

100.0

34 – 30

0.2

0.2

0.6

1.7

6.8

21.4

39.2

23.4

6.4

100.0

39 – 35

0.5

0.6

1.7

4.7

13.7

30.6

32.5

11.7

4.0

100.0

44 – 40

1.2

1.4

3.2

7.7

18.3

31.9

24.7

8.3

3.4

100.0

49 – 45

2.4

2.5

5.2

10.3

20.4

29.2

19.8

7.0

3.1

100.0

54 – 50

4.5

4.1

7.3

12.9

21.1

25.0

15.9

6.5

2.8

100.0

59 – 55

9.1

6.5

10.2

15.2

19.9

19.2

11.6

5.9

2.4

100.0

 60سنة
أو أكرث

24.7

10.5

12.3

13.8

13.3

10.8

7.0

5.3

2.1

100.0

املجموع

7.2

3.9

5.7

8.7

14.2

21.2

21.5

13.0

4.6

100.0

59 – 20

2.4

2.0

3.8

7.3

14.5

24.2

25.6

15.0

5.2

100.0
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امللحق 2

مالحظة حول انتداب املشاركني

يهــدف هــذا املــروع إىل تنظيــم مجموعــات مــن املواطنــن ملناقشــة الظــروف
املعيشــية الدنيــا يف تونــس اليــوم .يف هــذا االطــار ،وطيلــة الفــرة التــي اقتضاهــا
اســتغرقها هــذا املــروع (خريــف  – 2018ربيــع  ،)2019اجتمعــت  8مجموعــات تتكــون
كل منهــا مــن عــرة أشــخاص.

خالل مرحلة االنتداب كان من الرضوري:
• تقديم عرض واضح للدراسة و إطار تنفيذها.
•جمع معلومات عن املشاركني وأرسهم لضامن أكرب قدر ممكن من التنوع.
بالنســبة للنقطــة األوىل ،كان لزامــا أن يعــرف املشــاركون أن املنظمــة الراعيــة محايــدة
متامــا و مســتقلة (غــر ربحيــة و غــر حكوميــة) ،كــا أن االنتــداب ال يتــم بشــكل عشــوايئ
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(عــر الهاتــف)  ،بــل مــن خــال شــبكات موجــودة مســبقا ،فمــن الــروري أن يتاميــز
ِ
«املنتدبــون» نســبيا (إن أمكــن) عــن هويتهــم املعروفــة يف الحــي دون إخفائهــا متامــا ،وإال

لــن يكــون لذلــك معنــى.

بعــد التقديــم ،تبــدأ عمليــة الفــرز األويل للتأكــد مــن أن الشــخص الــذي تــم االتصــال
بــه ينتمــي إىل صنــف األرسة التــي تُعنــى بهــا هــذه الدراســة .اذا مــا اســتثنينا مجموعــة

االختبــار البؤريــة األوىل ( )FGالتــي تجمــع شــبانا بالغــن تــراوح أعامرهــم بــن  18و 34

ســنة  ،فــإن جميــع املجموعــات البؤريــة األخــرى تجمــع بالغــن يف ســن العمــل تــراوح
أعامرهــم بــن مــن  20ســنة و  59ســنة و متزوجــن و لديهــم طفــان تــراوح أعامرهــا
بــن  6ســنوات و  16ســنة.

يف مرحلــة أوىل ،يقــع عــرض معايــر انتــداب مجموعــة االختبــار البؤريــة األوىل وتقديــم
أولئــك الذيــن تــم قبولهــم ضمــن املجموعــة البؤريــة األوىل .وردت أدلــة التوظيــف لــكل
مجموعــة يف امللحــق رقــم .4

 .1تركيبــة املجموعــة البؤريــة األوىل  :البالغــون الناشــطون الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن  18و  34ســنة
فيــا يتعلــق مجموعــة االختبــار البؤريــة األوىل ( )FGفهــي تجمــع شــبابا ويعتمــد االختيــار

عــى املعايــر التاليــة:

• سن املشارك  :من  18إىل  34سنة
•جنس املشارك  :تناصف بني الذكور و االناث
•مكان اإلقامة  :تناصف بني دوار هيرش و حي التضامن.
•طبيعــة النشــاط  :اختيــار بالغــن نشــطني (اســتبعاد الطلبــة) يعكــس تنــوع
الوضعيــات االجتامعيــة.

مل تكتــس هــذه املقاييــس بعــدا تراكميــا ،بــل تعلــق األمــر برتكيبــة املجموعــة يف

مجملهــا .بعبــارة أخــرى ،ليــس املهــم يف األمــر انتــداب عــدد مــن الرجــال والنســاء مــن
كال الح ّيــن ،األمــر الــذي مل يكــن ســهال نظــرا ملحدوديــة طاقــة اســتيعاب املجموعــة .يف

املقابــل ،يجــب أن نتفــادى ،عــى ســبيل املثــال ،أن نختــار نســا ًء أو رجــاال ينتمــون لنفــس

الحــي .إن الهــدف مــن وراء هــذا التمــي يتمثــل يف تأمــن تنــوع شــامل داخــل املجموعــة

ســواء عــى مســتوى الجنــس أو مــكان اإلقامــة أو طبيعــة النشــاط.

م َر املشــاركني ،ميكــن أن نجد أنفســنا أمام
طبيعــة النشــاط :اذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار ُع ُ

تنــوع كبــر جــدا يف طبيعــة النشــاط .إن الهــدف مــن ذلــك يتمحــور حــول الحصــول عــى
مجموعــة متنوعــة نســبيًا مــن حيــث االندمــاج املهنــي واملركــز االجتامعــي .إن املقيــاس

الــذي وقــع عليــه االختيــار بالنســبة ملجموعــة االختبــار البؤريــة كان اشــبانا بالغــن حســب
درجــة اندماجهــم يف الحيــاة املهنيــة والــذي ميكــن تحديــده وفقــا لثــاث وضعيــات أال وهــي

البطالــة ،العمــل بــدوام جــزيئ أو تنــاويب ،العمــل بــدوام كامــل أو دائــم.

إن الهــدف مــن وراء هــذا التصنيــف يتمثــل يف تشــكيل مجموعــة تغلــب عــى طبيعــة
نشــاط أعضائهــا الوضعيــة الثالثــة (العمــل بــدوام كامــل أو دائــم) ،ـــأي أن يكــون عــدد هــؤالء

( 5مــن  10أو  4عــى األقــل) أكــر مــن عــدد األشــخاص يف باقــي الوضعيــات (إمــا عاطــل عــن

العمــل أو يعمــل بــدوام جــزيئ أو تنــاويب).

يوضح الجدول التايل الهدف املنشود والهدف األدىن املطلوب تحقيقه يف هذا املعيار.
عاطل عن العمل

نشاط بدوام جزيئ أو غري
تناويب
نشاط بدوام كامل أو عمل
دائم
املجموع

الهدف املنشود

الهدف األدىن

2

3

3

3

2

3

5

5

4

10

10

10
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الوضعيــة العائليــة :كــا هــو الحــال بالنســبة لتصنيــف وضعيــة النشــاط ،ميكــن أن تكــون
الوضعيــات العائليــة متنوعــة بدورهــا

باعتبــار أن هــذه الفــرة مــن الحيــاة تُ ثــل مرحلــة انتقاليــة بــن االعتــاد عــى األرسة

واالســتقاللية .أحــد املعايــر التــي تســمح بتصنيــف هــذه الوضعيــات يتمثــل يف معرفــة
مــا إذا كان املشــارك متزوجــا أم ال.

وفقًــا لبيانــات التعــداد ،تبلــغ نســبة األفــراد العازبــن حــوايل  ٪65مــن الســكان الذيــن

تــراوح أعامرهــم بــن  20و 34عا ًمــا .تبعــا لذلــك ميكــن أن يكــون الهــدف انتــداب 4
أشــخاص متزوجــن (رجــان وامرأتــان) و 6عــزاب.

وأخــرا ،يتعلــق املقيــاس النهــايئ امل ّهــم ،الــذي يجــب أخــذه بعــن االعتبــار ،والــذي

ال ميكــن أن يظهــر يف أدلــة االنتــداب ،بالروابــط املحتملــة التــي ميكــن أن ت ُوجــد بــن

املشــاركني يف مجموعــات املناقشــات التــي يجــب أن يتســاوى فيهــا الجميــع  ،وإال فــإن

ــب أن ت َ ْربُــ َ
ط امل ُنتدبــن
ديناميــك مجموعــات املناقشــات قــد يختــل .لذلــك ،يجــب تَج ُن ُ

عالقــات صداقــة أو صــات عائليــة .وقــد يكــون مــن الصعــب اســتوفاء هــذا الــرط يف
األحيــاء شــديدة الكثافــة ،لكنــه يبقــى رغــم محــددا جزئيًــا يف جــودة االجتامعــات.
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 .2تكوين املجموعات ال ُبؤرية األخرى  :مالحظات عامة
خــال الفــرة التــي أُجريــت خاللهــا الدراســة ،تجتمــع  7مجموعــات مــن البالغــن (انظــر
الجــدول أدنــاه) ويتقاســم املشــاركون يف هــذه املجموعــات بعــض الخصائــص منهــا أنهــم
جميعــا بالغــون يف ســن العمــل و تــراوح أعامرهــم بــن  20و  59ســنة و متزوجــون مــع

طفلــن تــراوح أعامرهــم بــن  6و  16عا ًمــا.
مجموعة بؤرية رقم 1

مجموعة بؤرية رقم 2
مجموعة بؤرية رقم 3
مجموعة بؤرية رقم 4

مجموعة بؤرية رقم 5
مجموعة 6
مجموعة 7
الجملة

رجال

نساء

املجموع

5

5

10

10

0

10

0

10

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

35

35
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نظــرا للتغيــر املســتمر للمشــاركة يف املجموعــات البؤريــة ،توجــب انتــداب  70شــخص
طيلة فــرة الدراســة.

كــا امتنعنــا عــن انتــداب شــخصني مــن نفــس العائلــة للمشــاركة يف نفــس املجموعــة أو

يف مجموعتــن مختلفتــن ،وهــو مــا يعنــي أن املســؤولني عــى عمليــة االنتــداب يجــب أن

ينتبهــوا عنــد اختيــار األزواج واملشــاركني يف هــذه املجموعــات البؤريــة.

مــن املهــم أيضً ــا ،كــا هــو الحــال بالنســبة ملجموعــة االختبــار البؤريــة ،أن يكــون جميــع

املشــاركني متســاوين ،لــذا فــإن الوضــع املثــايل يفــرض أال تكــون بــن املشــاركني ســابق
معرفــة (ال يوجــد روابــط عائليــة أو صداقــة) .إذا كان عضــوا املجموعــة يعرفــان بعضهــا

البعــض (خاصــة إذا كانــا زوجــن) ،أو إذا كان لديهــا بالفعــل معرفــة مبــارشة (نقــاش
مجموعــات ســابقة) ،فقــد تتأثــر أعــال املجموعــة بهــذا املعطــى حيــث ســيكون لهذيــن

املشــاركًني «أســبقية» عــى باقــي امل ُنتدَبــن وميكنهــا اســتحضار نقاشــات املجموعــة

الســابقة للربهنــة عــى وجهــة نظرهــا ،كــا أنهــا ميتلــكان معلومــات اضافيــة عــى

خــاف بقيــة املشــاركون .كــا ميكننــا أن نعتــر أن اشــراك بعــض أفــراد العائلــة يف
بعــض الســات بحكــم هــذه القرابــة قــادر عــى يُــر بهــذا التنــوع املنشــود.

فيــا يتعلــق بالســكن ،يبــدو متــداوال يف الســياق التونــي ان األزواج يختــارون العيــش

عــى «مقربــة» مــن الوالديــن ،ســواء كان ذلــك يف نفــس املنــزل (طابقــن ،عــى ســبيل

املثــال) ،أو يف مــكان ال يبعــد كثــرا عنهــا .مــن املستحســن اختيــار زوجــن يعيشــان
يف مســكن مســتقل( ،الحالــة  .1أدنــاه) .إذا كان هــذا الــرط يفــرض قيــودًا مجحفــة عــى

االنتــداب ،خاصــة بالنســبة لــأرس ذات الظــروف املعيشــية املتواضعــة ،فمــن املمكــن

التفكــر يف انتــداب زوجــن مــع طفليهــا الوحيديــن ويعيشــان يف مســكن (منــزل)
باالشــراك مــع والديهــا ولكنهــا ينتفعــان بجنــاح مســتقل يف هــذا الفضــاء املشــرك

(الوضــع  2أدنــاه) .مــن الــروري تفــادي حالــة الزوجــن الذيــن لديهــا أطفــال ويتشــاركان
اإلقامــة مــع بالغــن آخريــن (الحالــة .)3

يضعنا هذا التصنيف التفاضيل ،أمام الوضعيات التالية:
•الحالــة  : 1أولويــة االنتــداب لألشــخاص البالغــن املتزوجــن الذيــن يعيشــون مــع
أطفالهــم يف مســكن مســتقل (شــقة أو منــزل)

•الحالــة  : 2يف املرتبــة الثانيــة ،توظيــف األشــخاص املتزوجــن الذيــن يعيشــون مــع
أطفالهــم يف منــزل مشــرك مــع والديهــم و لكــن يتمتعــون بســكن مســتقل يف هــذا

الفضــاء املشــرك (منــزل مكــون مــن طابقــن)
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•الحالــة  :3الوضعيــة التــي يجــب تفاديهــا :زوجــان يتقاســان املســكن مــع والديهــا
أو أصدقائهــا.

عنــد االنتــداب ،يجــب جمــع قــدر كاف مــن املعلومــات حــول الوضــع الشــخيص للمشــارك
و بقيــة أفــراد أرستــه لضــان التنــوع داخــل املجموعــة .يف هــذه الوضعيــة ،تــم اعتــاد

معياريــن أساســيني ،أولهــا الوضــع االجتامعــي (املهنــة و املســتوى التعليمــي) ،و
ثانيهــا الجنــس (بالنســبة ملجموعــات التوجيــه األوىل لشــهر ديســمرب) ،ينضــاف إليهــا
معيــار آخــر ُم ُهــم وهــو ضــان أن ال يكــون أي فــرد بالــغ مــن األرسة مصابــا بإعاقــة أو مــرض

حــاد أو مزمــن يتطلــب رعايــة خاصــة.

 .3صفــات األشــخاص الذيــن ســيتم انتدابهــم يف املجموعــة البؤريــة
األوىل (ديســمرب )2018
كل األشــخاص املنتدبــن بالغــون و ن ِ
ًش ـطُو ْن (مــن  20إىل  59ســنة) و متزوجــون و لهــم

طفــان ( مــن  6إىل  16ســنة).
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معايري االنتداب يف املجموعة األوىل:
•سن املشاركني  :من  20إىل  59سنة
•جنس املشاركني  :التناصف بني الرجال والنساء.
•مكان اإلقامة  :النصف يف دوار هيرش و النصف اآلخر يف حي التضامن.
كــا هــو الحــال بالنســبة ملجموعــة االختبــار البؤرية ،فهــذه املعايري ليســت كميــة فالهدف
مــن يف ضــان التنــ ّوع الشــامل للمجموعــة مــن حيــث الجنــس ومــكان اإلقامــة .مــن
يك ُ
الــروري أن تعكــس املجموعــة أيضــا تنــوع وطبيعــة النشــاط واألوضــاع االجتامعيــة التــي
ميكــن تناولهــا مــن خــال مهــن معينــة للحصــول عــى توزيــع حســب النشــاط والجنــس

مطابــق للجــدول التــايل:

عاطل عن العمل

رجال
1

شؤون املنزل

عامل يومي/حصائر/تاجر صغري

مدرس/موظف بسيط/أكلة
خفيفة/تاكيس/ممرضة

طبيب/أستاذ جامعي/محامي/
مدير مدرسة
املجموع

نساء

املجموع
1

1

1

1

1

2

2

2

4

1

1

2

5

5

10

كل مــا ســبق ذكــره ،يحيــل إىل رســم بيــاين مثــايل دوره أن يحــايك الواقــع ويهــدف باألســاس
إىل تحديــد النقــاط التــي يجــب أن تعريهــا الدراســة اهتاممــا خاصــا.
توفّر أدالء االنتداب رسام بيانيا عاما لتقديم املعلومات وجمعها.
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امللحق 3

مكونات فصل التغذية بالنسبة للصنفني األساسيني من املواد
لحوم وأسامك وبيض
الوجبة *

الكمية بالغرام
الطفل

اآلخرين

الكمية
الشهرية

امليزانية الشهرية
باملليم

الثمن
معهد
اإلحصاء

األسواق
الشعبية

معهد
اإلحصاء

األسواق
الشعبية

اللحوم

88

لحم الخروف

2.00

80

100

2312

26806

26913

62214 61967

لحم بقري
(الصدر)

0.33

70

100

375

18889

21406

7086

8030

مرقاز (لحم
بقري)

0.33

70

100

375

22116

22116

8297

8297

لحم بقري
بالعظام

0.33

80

120

446

25522

22641

10100 11386

دجاج صناعي
كامل

1.70

80

100

1965

5948

6102

11990 11687

0.85

60

80

776

12666

12947

9842

10042

فخذ ديك
رومي

1.70

80

100

1965

7157

6770

13302 14063

فخذ دجاج

1.20

80

100

1387

8522

8522

11820 11820

صدر دجاج

0.85

60

80

776

13015

13015

10095 10095

صدر ديك
رومي

األسامك
رسدينة

0.8

70

100

900

3947

2681

3554

2414

اإلسقمري

0.4

70

100

450

9188

7859

4136

3538

تريلية

0.8

70

100

900

17762

8203

15992

7386

مرجان

0.2

70

100

225

10343

5052

2328

1137

بوري

0.2

70

100

225

13711

10513

3086

2366

ورقة

0.6

70

100

675

14288

13681

9648

9238

تن معلب

0.7

30

50

383

16000

16000

6132

6132

3

2

2

73

205

268

بيض

* عدد الوجبات باعتبار  20غداء.

19543 14965

الغالل والخرض الطازجة

القنارية مع
القمم
الجزر مع
القمم
الكرنب
القرع

البسباس
مع القمم

البصل
الصيفي

اللفت مع
القمم
البصل
األخرض

الثوم الجاف
البطاطا

الطامطم
الطازجة

القرع
الصيفي

الباذنجان

الكرفس
الخيار

القرنبيط
(بروكلو)

فلفل أخرض
مقدنوس

سالطة
خرضاء
بطيخ

دالع

الكمية بالغرام

الوجبة
*

الطفل

اآلخرين

الكمية /
الشهر

الخرض الطازجة

الثمن

معهد
اإلحصاء

األسواق
الشعبية

امليزانية الشهرية

معهد األسواق
اإلحصاء الشعبية

0.42

60

120

538

1233

500

664

269

1.17

70

120

1525

1521

948

2320

1445

0.12

60

100

135

1118

595

150

80

0.78

100

150

1301

2367

669

3080

871

0.38

70

120

494

1293

1293

638

638

2.54

60

100

2782

1439

1470

4003

4089

0.21

170

200

494

1440

423

711

209

1.76

60

100

1929

1297

1212

2502

2338

3.26

20

25

942

11356

6128

10700

5773

3.81

170

200

8928

1290

1484

13251 11518

4.36

80

120

6833

1345

1356

7908

7845

0.16

100

150

269

1330

1330

358

358

0.04

150

175

90

991

991

89

89

0.07

150

175

135

379

379

51

51

0.97

80

100

1122

1317

1317

1478

1478

0.17

70

120

224

1305

1305

293

293

6.13

50

90

5967

996

996

5945

5945

4.52

15

20

1032

404

404

417

417

1.12

30

60

718

730

730

730

730

الغالل الطازجة
2

100

150

3346

1283

1759

4293

5883

4

100

150

6692

896

1153

5996

7714

89

عنب طاولة

قوارص

تفاح

موز

إجاص
تني

خوخ

مشمش

1

100

150

1673

4980

2412

8331

4036

1

100

150

1673

2647

2647

4428

4428

1

100

150

1673

3127

3127

5231

5231

1

100

150

1673

5543

5543

9273

9273

0.2

100

150

335

3436

3436

1150

1150

0.8

100

150

1338

4374

4374

5853

5853

0.8

100

150

1338

1843

1843

2466

2466

0.2

100

150

335

2243

2243

751

751

*عدد الوجبات باعتبار  20غداء
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امللحق 4

تحديد ميزانية السكن

اســتنادا إىل خصائــص الســكن التــي حددتهــا مجموعــات النقــاش ،الســيام عــدد الغــرف
و املســاحة ،أجــر فريــق البحــث مســحا لعــروض اإليجــار التــي تســتجيب لهــذه الخصائــص

يف الواليــات األربــع لتونــس الكــرى (أريانــة و بــن عــروس ومنوبــة وتونــس) يف الفــرة

املمتــدة مــن فيفــري إىل مــاي  2019عــى موقــع  10 Tunisiens annonceو قــد تــم
إدراج  500إعــان خــال هــذه الفــرة.

الحظنــا وجــود إعالنــات تــم نرشهــا أكــر مــن مــرة لذلــك اخرتنــا إعالنــا وحيــدا لتجنــب مــا
يخلقــه التكــرار مــن خلــط وأُجــري االختيــار مــن خــال رمــز اإلعــان املرتبــط بــكل اقــراح.
خــال الفــرة املشــمولة بالدراســة ،وقــع اختيــار حــوايل  200إعــان مختلــف ()196
معروضــة عــى هــذا املوقــع وتتوافــق مــع الخصائــص التــي حددتهــا مجموعــات النقــاش.

مــن بــن هــذه اإلعالنــات ،تجاهلنــا تلــك التــي كان إيجارهــا املقــرح يســاوي أو يزيــد عــن

 1000دينــار (أي حــوايل  ٪10مــن اإلعالنــات) .اعتــرت مجموعــة البحــث أن هــذا اإليجــار

« ُمشــطّ» و ال يُالئــم الحــد األدىن مــن تكلفــة الســكن للزوجــن الذيــن يكفــان طفلــن

ويعيشــان يف إقليــم تونــس الكــرى.

يف النهايــة ،فــإن القاعــدة املتبعــة لتقديــر اإليجــار تغطــي  182إعــا ًن مل تتكــرروا بــن

فيفــري ومــاي  2019عــى املوقــع .يف يســتعرض الرســم البيــاين  .1.توزيــع اإليجــارات.
بعــض الخصائــص املميــزة لهــذا التوزيــع تــم تضمينهــا كذلــك يف الجــدول املــوايل.

يســاوي اإليجــار الشــهري الوســيط (بــن  %50أقــل وأعــى إيجــا ر مقــرح باإلعالنــات) 600
دينــار وهــو قريــب مــن املعــدل ( 603دينــار) .يفــر هــذا باســتبعاد  %10مــن اقرتاحــات
اإليجــار األكــر ارتفاعــا.
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توزيع اإليجار لقاعة جلوس و 3غرف بتونس الكربى (فيفري – ماي )2019
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يف دراســة رائــدة باململكــة املتحــدة ،اعتمــد الباحثــون عــى الربــع األول لتقديــر معلــوم

الكــراء .يف هــذا املــروع النموذجــي ،اعتــرت مجموعــة البحــث ،نظــرا لطريقــة جمــع

املعطيــات (عــر اإلنرتنــت) ،أن توزيــع اإليجــار ال ميثــل بالــرورة مجمــل عــروض اإليجــار
املقرتحــة يف تونــس الكــرى .بإمــكان األرس اللجــوء إىل وســائل أخــرى (إعالنــات ،معلقــات

أو البحــث بشــكل شــخيص )...لالســتعالم حــول توفــر مســكن للكــراء .لــذا ،تقــرر االعتــاد

ـر ًِح هــذا املعلــوم عــى مجموعــات النقــاش
عــى قيمــة العــر األول أي  450دينــار .اُقْـ ُ

التــي صادقــت عليــه.

الخصائص املميزة لتوزيع اإليجار
(قاعة جلوس و  3غرف يف تونس الكربى من فيفري إىل ماي )2019
املعدل

الوسيط

الربع األول

العرش األول
املصدر :قراءات عىل موقع Tunisie annonce

معلوم الكراء (دينار /شهر)
603
600
500
450

تضــاف لإليجــار نفقــات مختلفــة (خاصــة اســتهالك املــاء والكهربــاء) .وقــدرت هــذه النفقــات
باالســتناد إىل املســح الخــايس حــول امليزانيــة واالســتهالك ومســتوى عيــش األرس.

يف تونــس الكــرى ،متثــل مصاريــف الطاقــة والســوائل (أساســا املــاء والكهربــاء و الغــاز)

 %26مــن قيمــة اإليجــار (الفعــي أو مــا يعادلــه) يف ســنة  2015فتــم الرتفيــع يف معاليــم
االيجــار وفقــا لذلــك.

إن إجــايل ميزانيــة الســكن تصــل إىل  567دينــارا وهــي متثــل تقديــرا للميزانيــة الدنيــا

لتأمــن مســكن للعائلــة دون أن نأخــذ بعــن االعتبــار الرضيبــة الســنوية عــى اإليجــار و
مصاريــف الصيانــة العاديــة.

93

امللحق 5

تحديد ميزانية الصحة

وقــع احتســاب ميزانيــة الصحــة فصــا فصــا و باألخــذ بعــن االعتبــار مــن جهــة الحاجيــات

التــي عــرت عنهــا مجموعــات املناقشــات و مــن جهــة أخــرى معــدالت اســرجاع املصاريــف

مــن الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض (  %70للفحوصــات و  %75لتحاليــل الــدم)
و التعاونيــة الوطنيــة للتعليــم بتونــس( %80مــن القيمــة التــي مل يســددها الصنــدوق).
تنطبــق هــذه النســب عــى التعريفــة التعاقديــة .وقــد تــم احتســاب الباقــي عــى كاهــل
األرسة بخصــم الســداد مــن الكلفــة الفعليــة وفقــا للتعريفــات املعمــول بهــا يف هــذا النــوع

مــن الخدمــات .جميــع عنــارص الحســاب تــم تضمينهــا يف الجــدول .1
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طب عام

روماتيزم

طب العيون

طب التوليد

جدول :1اسرتجاع املصاريف ومساهمة األرسة بالنسبة للفحوصات و تحاليل الدم

10

1

1

2

عدد

تعريفة
تعاقدية ()1

18

30

30

30

6

القطاع الخاص
تعريفة
فعلية ()2

30
50
50
50

18

نسبة السداد

%70
%70
%70
%70

30

السداد/فحص

%24
%24
%24
%24

%70

مساهمة العائلة

12.6
21.0
21.0
21.0

%24

الجملة
توتت
صوتم
ص و ت م ( )3ت و ت ت ()4
()6(+)5(=)7( )4(X)1(=)6( )3(X)1(=)5
4.32
7.2
7.2
7.2

12.6

%75

2140
4335
4335
5780
11560
17340

1800

3300

3300

4400

8800

13200

11000

20

4

2

2

2

2

4

2

الجملة

عينات وريدية

 /فحص

16.92
28.2
28.2
28.2
4.32

%20

%75
%75
%75
%75
%75

14450

الجملة

13.08
21.8
21.8
21.8
16.92

1350

%20
%20
%20
%20
%20

%75

فحوصات (الكلفة بالدينار)

130.8
21.8
21.8
43.6
13.08

360

2475
2475
3300
6600
9900

%20

طب األسنان

78.48

1710

660
660
880
1760
2640

8250

نسبة الكرياتني

نسبة الكوليسرتول

نسبة الدهون الثالثية

فحص دموي كامل
()NFS

الرتانسمينات

296.48
430
3135
3135
4180
8360
12540

2200

تحاليل الدم ( الكلفة باملليم)
1720
1200
1200
1600
3200
4800

10450

نسبة السكري

2400
2400
3200
6400
19200

4000

43320

8000

املجموع

18

مالحظة:
ص و ت م :الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض
ت و ت ت :التعاونية الوطنية للتعليم بتونس
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باعتبــار كل هــذه العنــارص ،تصــل نفقــات الفحوصــات وتحاليــل الــدم لــأرسة الواحــدة إىل

 838.8دينــارا ســنويا (جــدول  .)3تــؤدي تكلفــة الرعايــة التــي حددتهــا املجموعــات إىل

مســاهمة إجامليــة للصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــى املــرض قدرهــا  376.8دينــارا ســنويا
وهــو أعــى مــن قيمــة الســقف الــذي حــدده الصنــدوق ،لذلــك اقتــرت املســاهمة عــى

تلــك القيمــة كــا تصــل قيمــة مســاهمة التعاونيــة إىل  122.2دينــارا .ختامــا ،تتحمــل
األرسة مبلغــا قــدره  366.6دينــارا ســنويا بعــد احتســاب مســاهمة كل مــن الصنــدوق

الوطنــي للتأمــن عــى املــرض والتعاونيــة.

جدول  :3املصاريف واسرتجاع املصاريف ومساهمة األرسة بالنسبة
للفحوصات و تحاليل الدم
اسرتجاع املصاريف

عدد املصاريف الصندوق الوطني التعاونية الوطنية
للتأمني عىل املرض للتعليم بتونس

الجملة

مساهمة
األرسة

فحوصات (الكلفة بالدينار)
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طب عام

10

300

126.0

43.2

169.2

130.8

روماتيزم

1

50

21.0

7.2

28.2

21.8

طب العيون

1

50

21.0

7.2

28.2

21.8

طب التوليد

2

100

42.0

14.4

56.4

43.6

طب األسنان

6

180

75.6

25.9

101.5

78.5

الجملة

20

680

285.6

97.9

383.5

296.5

تحاليل الدم ( الكلفة باملليم)
عينات وريدية

4

8560

5400

1440

6840

1720

نسبة السكري

2

8670

4950

1320

6270

2400

نسبة الكرياتني

2

8670

4950

1320

6270

2400

نسبة الكوليسرتول

2

11560

6600

1760

8360

3200

نسبة الدهون
الثالثية

2

23120

13200

3520

16720

6400

فحص دموي كامل
NFS

4

69360

39600

10560

50160

19200

الرتانسمينات

2

28900

16500

4400

20900

8000

املجموع

18

158840

91200

24320

43320 115520

املجموع قبل بلوغ األسقف

838.8

376.8

122.2

499.0

339.8

املجموع بعد بلوغ األسقف

838.8

350.0

122.2

472.2

366.6

بالنســبة للــدواء ،فــإن احتســاب املســاهمة أكــر صعوبــة ألن معــدل اســرجاع املصاريــف
يختلــف حســب فئــة األدويــة (حيويــة – أساســية – وســيطة – غــر رضوري) .أوىص الخبــر

الطبــي باختيــار  %50كنســبة الســرجاع املصاريــف ،وبالتــايل فــإن مســاهمة العائلــة يف

هــذا الفصــل مــن الرعايــة يصــل إىل  250دينــارا ســنويا.

التقــي ،فــرى املشــاركون أنــه ميكــن للبالغــن الحصــول عــى رعايــة
أ ّمــا اختبــارات
ّ

مجانيــة ،ســواء يف مســتوصف أو يف أي نــوع آخــر مــن الهيــاكل الصحيــة (مركــز التنظيــم
العائــي) .لذلــك ال تتحمــل األرسة أيــة تكلفــة إضافيــة لهــذه االختبــارات.

بخصــوص نفقــات النظــارات وفحوصــات طــب العيــون ،تــم إجــراء حســاب محــدد يحتفــظ
باالحتياجــات التــي عــرت عنهــا املجموعــات وتواتــر مســاهمة الصنــدوق الوطنــي للتأمــن

عــى املــرض ،وهــي:

•اسرتجاع  50دينارا كل  4سنوات عن إطار النظارات والبلور.
•اسرتجاع  30دينارا كل سنتني عن بلور النظارات.
نظــرا ألن نفقــات الفحوصــات الطبيــة وتحاليــل الــدم تتجــاوز الســقف املحــدد للصنــدوق
الوطنــي للتأمــن عــى املــرض ،اقتــر الحســاب يف هــذه الحالــة عــى مســاهمة التعاونية
يف ســداد عيــادات طــب العيــون .متثــل مســاهمة األرسة  137.8دينــار ســنويا أي 11.5
دينــارا يف الشــهر (جــدول .)4
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جدول  :3النفقات والسداد بالنسبة للنظارات وفحوصات طب العيون
مصاريف النظارات

إطار النظارات (الثمن بالدينار)
التواتر السنوي

بلور النظارات (الثمن بالدينار)

التواتر السنوي

مجموع املصاريف السنوية

الطفل

الكهل

العائلة

120.0

120.0

120.0

0.5

0.25

0.75

60.0

60.0

60.0

0.5

0.5

1.0

90.0

60.0

150.0

سداد مصاريف النظارات

إطار النظارات و البلور (القاعدة بالدينار)

التواتر السنوي

بلور النظارات (القاعدة بالدينار)

التواتر السنوي

جملة اسرتجاع املصاريف

الباقي عىل كاهل األرسة يف السنة
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الباقي عىل كاهل األرسة يف الشهر

50.0

50.0

50.0

0.25

0.25

0.5

30.0

30.0

30.0

0.5

0.5

1.0

27.5

27.5

55.0

62.5

32.5

95.0

5.2

2.7

7.9

فحوصات طب العيون

سعر الوحدة

التواتر السنوي

الكلفة السنوية

50.0

50.0

50.0

0.5

0.5

1.0

25.0

25.0

50.0

االحتساب قبل األسقف

سداد الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض
و التعاونية الوطنية للتعليم بتونس
مساهمة األرسة يف السنة

مساهمة األرسة يف الشهر

14.10

14.10

28.20

10.90

10.90

21.80

0.91

0.91

0.91

االحتساب بعد األسقف

سداد التعاونية الوطنية للتعليم (الصندوق
الوطني للتأمني عىل املرض=)0
مساهمة األرسة يف السنة

مساهمة األرسة يف الشهر

3.6

3.6

7.2

21.4

21.4

42.8

1.78

1.78

3.75

ميزانية النظارات وعيادات طب العيون
مساهمة األرسة شهريا

قبل األسقف
بعد األسقف

3.62

6.12

9.73

4.49

6.99

11.48

تصــل مســاهمة األرسة إىل حــوايل  60دينــارا يف الشــهر ،ويكــون هــذا الباقــي أقــل مــن

ذلــك ( 48دينــار) لــو افرتضنــا غيــاب مصاريــف النظــارات لــدى العائلــة (جــدول .)5

جدول  :4النفقات والسداد و مساهمة األرسة يف أهم فصول الرعاية
الصحية
اسرتجاع املصاريف

مساهمة األرسة

املصاريف الصندوق
التعاونية
السنوية
الوطني
الوطنية املجموع يف السنة
للتأمني عىل
للتعليم
املرض
فحوصات و
تحاليل

788.8

دواء

500.0

املجموع
دون
النظارات

1288.8

350.0

النظارات
وفحوصات
طب العيون

200.0

55.0

7.2

املجموع
العام

1488.8

405.0

372.2

350.0

يف
الشهر

النسبة املئوية
للباقي
مع
دون
النظارات النظارات

115.0

465.0

323.8

27.0

56.4

45.5

250.0

250.0

250.0

26.8

43.6

35.1

365.0

715.0

573.8

47.8

100.0

80.6

62,2

137,8

11,5

13.4

777.2

711.6

59.3

100,0

إىل جانب الباقي ،ال بد من إضافة كلفة التأمني التكمييل أي:
• %2.5من األجر الخام للقرين املدرس
• 10دنانري للقرين الذي ال ميتهن التدريس (فرضية الشغل)
•ديناران ( 2دينار) لكل طفل
يكون املجموع  51.5دينارا يف الشهر.

99

القرين 1

األجر
الخام

مساهمة
التعاونية

القرين 2

الطفل 1

الطفل 2

مساهمة التعاونية الوطنية للتعليم
( قرين مدرس و قرين ال ميتهن التدريس)

العائلة

1500.0
10.0

37.5

2.0

2.0

51.3

املخصصــة للصحــة  110.8دينــار ( 59.3دينــار 51.5 +
جمليــة
َّ
تكــون قيمــة امليزانيــة ال ُ

دينــار) .وتنخفــض إىل أقــل مــن  100دينــار ( )99.3يف حــال غيــاب مشــاكل النظــر عنــد
كل أفــراد العائلــة.
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مصادر ومراجع:
أحمــد بــن عبدالعزيــز ،ســينا الحــاج ماجــور ،اينــاس عيــادي ،محمــد خليــل ،شــكري

الزغالمــي ،ســامي بــن عبدالفتــاح (« )2018متويــل الرعايــة الصحيــة يف تونــس :الوضــع

الحــايل لنفقــات الرعايــة الصحيــة و آفــاق التنشــئة االجتامعيــة يف اتجــاه التغطيــة الصحيــة

الشــاملة»  ,La Tunisie médicale ,املجلــد  ، 96عــدد  10ص .807 – 789

إدارة البحــث و الدراســات و التقييــم و اإلحصــاء (« :)2014اضطرابــات النظــر :ســبعة

بالغــن مــن عــرة يرتــدون نظــارات « ،دراســات و نتائــج ،عــدد . 881

املعهــد الوطنــي للصحــة العموميــة ( )2019صحــة التونســيني  -نتائــج «املســح الصحــي

يف تونــس  ،»2016املعهــد الوطنــي للصحــة العموميــة ،فيفــري.
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