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اآلراء الواردة هنا هى آراء الُكتاب وليست 

بالضرورة آراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائى 

 .أو آراء حكومة البرازيل

في شمال تقع و منخفضالالدخل المتوسط ات ذدولة تُصنَّف ضمن الدول تونس 

 بلغ 6102في عام و. الجزائر والبحر األبيض المتوسطوأفريقيا متاخمة لليبيا، 

 9سنة و  02 دون سنفي المائة منهم  62، نسمةمليون  00.1مجموع سكان تونس 

، وهو أعلى 1.765 بقيمة مع مؤشر التنمية البشريةو. سنوات 5 دون سنئة االم في

ب يرتت، تحتل تونس ال1.711البلغ منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من متوسط 

وجود تفاوت كبير بين المناطق الساحلية تونس بتميز وت. دولة 022من أصل  97

ألمن الغذائي أعلى بكثير في لنعدام إفي معدالت فقر ولك والداخلية، وينعكس 

 . اطق الريفية والشرقيةالمنوالمناطق الداخلية، 

الدولة وال تزال تواجه تحديات بناء ، بدأت تونس عملية إعادة 6100 عام بعد ثورةو

إستقرار الضرر بالصراعات في ليبيا وسوريا وقد ألحفت . أمنية وإقتصادية كبيرة

  .تغذي الالمساواة في الدخل أيضا التوتر اإلجتماعيو. البالد

في تنمية الطفل أو أخرى حرمان أوجه سود تل تونس ونسبة الفقر بين أطفاوترتفع 

في عام )في المائة  60.7معدالت فقر الطفل : الوصول إلى الخدمات األساسية

وعالوة على ذلك، . في المائة 05.6 البالغ  الوطنيأعلى بكثير من المتوسط  (6105

. الحرمانمن أوجه في المائة من جميع األطفال من واحد على األقل  56.1يعاني 

ال و(. في المائة 99.1) الا امشألطفال بالمدارس في سن السادسة ايكاد يكون إلتحاق و

ومع ذلك، فإن خطر . توجد فجوات كبيرة بين الجنسين في اإللتحاق بالتعليم اإلبتدائي

ا لألوالد هو  التسرب من التعليم الثانوي   .للفتيات نظيرهضعف تقريبا

شمل يو. ية التونسي أحد أكثر النظم شموالا في المنطقةيعد نظام الحماية اإلجتماعو

ات فضالا عن كاشترقائمة على اإل ات وأخرى غيركاشترقائمة على اإلمزايا النظام 

في  ضمان اإلجتماعي أولوية وطنيةكان الو. سوق العملتتعلق بسياسات نشطة 

إجتماعي جديد وعقد  دعمت الحكومة المناقشات حول العدالة اإلجتماعيةفقد . تونس

تفاق الحق في حد أدنى للدخل تضمن هذا اإلو .بين العمال وأصحاب العمل والحكومة

قائم على الجتماعي ن اإللضمام انظامراجعة عن فضالا  ضعفااعلى األكثر لألشخاص 

  .س باإلستحقاقاتلجعلها أكثر إستدامة من الناحية المالية دون المسا اتكاشتراإل

ون ئالش تونس لسلطة وزارةفي ر القائم على اإلشتراكات نظام غيويخضع عمل ال

التعاون مع باإلجتماعية، ولكن يتم تنفيذ برامج المساعدات اإلجتماعية الهامة 

فائمة غلى برامج رئيسية غير  خمسةإجماالا هناك و. وزارات التعليم والصحة

بشكل كبير في مج البراتختلف و. لغذاء والطاقةل  لامشال دعمالستثناء إاإلشتراكات، ب

 األطفال وكيفية أخذ إحتياجات األسر التي لديها أطفالياها الُمراعية إلحتياجات مزا

  .ياتشروطالموستحقاقات هيكل اإلو ستهدا في عملية اإل الحسابفي 

البرنامج الوطني إلعانة العائالت برنامج التحويالت النقدية الرئيسي في تونس هو 
، ةشهرية غير مشروط كبرنامج تحويالت نقدية 0922عام تم إنشاؤه  يالذ المعوزة

السن أو العجز أو المرض ِكبَر يستهد  األشخاص غير القادرين على العمل بسبب 

ا تخصيص و. همأسرتلقي دعم المزمن، والذين ال يمكنهم  يستلزم البرنامج أيضا

ني إلعانة البرنامج الوط منلمستفيدين وقد زاد عدد ا. بطاقات رعاية صحية مجانية

 لياحوا حيث بلغو، 6100م عارة لمائة منذ ثوافي  71بنسبة العائالت المعوزة 

 .6105في عام أسرة  631,111

 ةإضافي تتحويالحيث يوفر ، بدالت التمدرس برنامجإستُحِدث  6117وفي عام 

أطفال والتي البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة المستفيدة من ألسر ة لشهري

 تتلق 6103هاية عام نبو. لدعم وصول األطفال إلى التعليم سن المدرسة، ويهد في 

ا بدل الأسرة  21,111   .مدرستتقريبا

في المائة من الناتج  1.1ميزانية البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة شكل تو

 لامشق العام على الدعم الانفمقارنة بحجم اإل صغيرةوهي نسبة  –المحلي اإلجمالي 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  6.2 شكل دعم سعر الطاقةو .للغذاء والطاقة

ا  السبعينيات منذوداا جوقد كان مو؛ 6102في عام  ومع . ءغذاالدعم مع إلى جنب جنبا

التكلفة وغير كفؤة للحد من الفقر، رتفعة ا أدوات مملكونه انتقادهمإذلك، فقد تم 

قترح إلذلك، . متناسب الشرائح األكثر ثراءا في المجتمعبشكل غير هما ستفيد منوت

 .ستبدال الدعم ببرامج المساعدات اإلجتماعية المستهدفةإ البنك الدولي

برنامج للتحويالت  و، وهالعودة إلى المدرسةبرنامج بدالت ذ وزارة التربية نف ِ تُ و

، 6105-6101العام  فيو. السنة الدراسية الفقراء في بدايةطالب النقدية يدعم ال

 .ب الجامعةالطمن تالميذ المدارس و 373,111 حون تحويالتال هستفاد من هذإ

تونس هي  في على اإلشتراكات تغطيةا  ةأوسع برامج الحماية اإلجتماعية غير القائمو

النوع ) خفضةوم مُ يوفر العالج برسي ذ، العالج في المراكز الصحيةالبرنامج 

مراكز في الإستخدام الخدمات الصحية عند ( األولالنوع )مجان البأو ( الثاني

مجان الب عالجالبرنامج ، غطت 6105حتى عام و. 0992منذ عام  الصحية العامة

ى غطكما . من البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة جميع األسر المستفيدة

يث يعتمد ح/ 6102أسرة تونسية في عام  261,111  خفضةوم مُ عالج برسالبرنامج 

توفر البطاقات الصحية باألسعار و. إختبار سبل المعيشة في البرنامج علىستهدا  اإل

رسوم سنوية دفع في المراكز الصحية العامة مقابل العالج النوع الثاني  منالمخفضة 

 (. طابعشراء )ثابتة 

، ويوفر الغذاء 0997في عام  لوجبات المدرسيةلبرنامج الوطني التم إطالق وقد 

، الصحي لتحسين الحالة التغذوية لألطفال، وتحقيق اإلستقرار في التعليم المدرسي

وعالوة على ذلك، يعزز البرنامج . ومنع التسرب، خاصة في المناطق الريفية

. الروابط مع مجموعات صغار المزارعين المحليين، ويدعم التغذية والتعليم البيئي

 .طفل 611,111ى البرنامج ، غط6102في عام و

العديد من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تتمثل إحدى القضايا وعلى غرار 

الرئيسية في نظام الحماية اإلجتماعية في تونس في دعمه الشاملة للغذاء والطاقة، 

غير أن برامج الحماية . بشكل غير متناسب األسر غير الفقيرةيُحابي ي ذوال

وحتى اآلن، . مة خصيصاا لألسر الفقيرة التي لديها أطفالم  صَ األخرى مُ اإلجتماعية 

 .تأثير هذه البرامج على رفاه األطفالتناول  من التقييمات قليالا  اا فإن عدد
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