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   االجتماعية ةالالئح
  

  

فالمستوى . لقد أصبح الوضع االجتماعي في بالدنا يتميز بتفاوت كبير بين مختلف فئات الشعب التونسي )1

المحرومة أصبح   والفئات المعدمة والبطاليناألجراء ناهيك بجماهير  والمعيشي للطبقات المتوسطة

إضافة على  و.البذخ الفاحش وبالمقابل فإن طبقة محدودة من األثرياء تعيش الترف ويتدنى أكثر فأكثر

 تدني مستوى العيش فإن مظاهر اجتماعية خطيرة أصبحت بارزة في مجتمعنا مثل انتشار السرقة

ت في السنوات األخيرة ظاهرة الهجرة السرية على قوارب كما انتشر. التسول واإلدمان وأعمال العنفو

 . الموت مخلفة عديد الضحايا من التونسيين الحالمين بالهجرة إلى الشمال هروبا من واقعهم المتردي

 الفاحشة التي اعتمدتها الحكومة إضافة إلى غياب ةيمثل هذا الوضع نتيجة طبيعية  للسياسة الليبراليو

إذا  و.استغالل النفوذ واستشراء مظاهر الفساد ورق االجتماعية مثل التهرب الجبائيآليات للحد من الفوا

 بالمائة من الناتج الوطني الخام 6 إلى 5نمو ال يمكن الشك به بمعدل  وصح أن هنالك تطور اقتصادي

 خالل السنوات األخيرة فإن غياب العدل في توزيع تلك الثروة الوطنية بين مختلف الشرائح ما فتئ

يتفاقم يوما بعد يوم حيث أن نصيب الشغالين من ثمار النمو ما فتئ يتقلص في حين يزداد ثراء الطبقات 

 50 بالمائة في التسعينات مقارنة بما يقارب 29فنصيب األجراء من الناتج الوطني نزل إلى . الغنية

.  العملةتحسن مردودي واهرةتدفق اليد العاملة الم وبالمائة في السبعينات بالرغم من تطور عدد األجراء

 بالمائة في حين 20 بالمائة من السكان من مصاريف االستهالك الوطني ال يتجاوز 80كما أن نصيب 

لم يتحصل األجراء على نصيبهم من نمو الناتج الخام الذي بلغ  و.ما فتئت مساهمتهم الضريبية ترتفع

يدل على  والفوارق بين طبقات المجتمعبقى حكرا على غير األجراء مما يعمق  و 2004 سنة  5,6%

محضوضة  الصارخ بين قلة االجتماعيإن هذا التفاوت . انحياز صارخ للدولة لصالح رأس المال

 في بالدنا مما يظهر انحيازا االجتماعي محرومة يمثل المظهر األكثر بروزا في الوضع وأغلبية

  الكادحة على حساب الطبقات  وصارخا للدولة لصالح الطبقات الغنية

 في ظل اقتصاد السوق التقليص من  الفوارق  حتى  يعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أنه باإلمكان )2

التوزيع العادل للثروة الوطنية مثلما أظهرته  وتحقيق درجات متقدمة من العدل االجتماعي واالجتماعية

إن الحزب الديمقراطي . فيةاالسكندينابصورة خاصة البلدان  وتجارب العديد من البلدان األوروبية
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يخلق  والتقدمي يعارض المنحى الليبرالي المتشدد في اقتصاد السوق الذي يعمق الفوارق االجتماعية

 ال يقبله لشعبنا وهو ما يرفضه الحزب ويؤجج الصراع بينهم والفئات والحقد بين الطبقات والتباغض

 الحزب توجها اجتماعيا صريحا   يؤكد على في مواجهة هذا النهج الليبرالي المتشدد يطرح و.وطنناو

الحقوق األساسية للمواطنين المرتبة األساسية في  وحقوق الشغالين وضرورة إيالء الجوانب االجتماعية

مخططات التنمية بالتأكيد  على الدور التعديلي للدولة في الحفاظ على التوازنات االجتماعية األساسية 

خطط  اجتماعية  في  وعلى اقتراح برامج ومثال االقتصاد التونسيهشا  وفي اقتصاد ال يزال ضعيفا

 الفقر والتي ال يزال عدد كبير منها يعيش التهميش والضعيفة والكادحة وصالح الطبقات الشعبية

  الخصاصةو

العدالة االجتماعية بين  وحزم من أجل تحقيق المساواة ويناضل الحزب الديمقراطي التقدمي بكل قوة )3

 المساواة والتضامن والتعاون وفئات الشعب التونسي باعتبار أن التكافل االجتماعي ومختلف شرائح

هي األسس التي من  والعدل بين جميع المواطنين هي القيم التي يجب أن ينبني عليها مجتمعناو

من أجل حق كل مواطن . االجتماعي وبناءنا االقتصادي والضروري أن تنبني عليها مخططاتنا التنموية

من أجل ضمان حقوق  وفي العيش الكريم والمرافق االجتماعية األساسية وفي الخدمات والشغلفي 

الفوارق  وضد االستغالل والتهميش والخصاصة ومن أجل  مكافحة الفقر والساعد والشغالين بالفكر

من اجل ترسيخ هذه القيم  و.متكافل ومن أجل مجتمع متضامن والفاحشة بين مختلف فئات المواطنين

التضامن بين  وفإن الحزب الديمقراطي التقدمي ينهل من  قيمنا العربية اإلسالمية التي تدعو إلى التكافل

ال يزال لها شان في التوازن  ومن تراث الحركة النقابية التونسية الرائدة التي كان وجميع المواطنين

 ركة االشتراكية العالميةالح واالجتماعي  ومن تراث حركات التحرر الوطني واالجتماعي في بالدنا

   -الحركات المناضلة من اجل عولمة بديلةو

 2004يفيد التعداد العام للسكان في أفريل  و. وتمثل البطالة أكثر الملفات االجتماعية إلحاحا في بالدنا )4

 ألف نسمة أي 433 سنة يقدرون بحوالي 59 و18أن العاطلين عن العمل البالغين من العمر ما بين 

  بالمائة من السكان النشيطين 14بنسبة 

 6نسبة   بما يمثل2002 ألف سنة 30يقدر عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد بما يناهز  و   

  .  من مجموع العاطلين %8,5هو ما يمثل  و2003 ألف سنة 40بما يناهز  وبالمائة من مجموع العاطلين

ستشهد طلبات أصحاب  و ألف طلب سنويا80اهز وستبلغ  طلبات التشغيل في المخطط القادم  ما ين

 طلب 9300 طلب سنوي ينضاف إليهم 40000الشهادات العليا على الشغل  تطورا هاما   حيث ستبلغ 

  .سنوي من المنقطعين عن مختلف مراحل التعليم العالي

 نسق االستثمار وومن المتوقع أن يتواصل انخفاض الطلب في السنوات القادمة بفعل ضعف حجم

 انسحاب الدولة من بعض القطاعاتبفعل تراجع االستثمار العمومي من مجاالت اإلنتاج  والجملي

 بحكم غياب الشفافية وتراجع االستثمار الخاص تحت تأثير التخوفات من اشتداد المنافسة العالميةو
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 تتميز بالتعدد أما سياسات الدولة باتجاه التشغيل فإنها. غياب الحكم الرشيد وتراجع مناخ االستثمارو

 مليون دينار مما 186 ما يقارب 2003آلية بلغت كلفتها سنة  و برنامجا17المفرط لآلليات حيث هنالك 

 دون ةتسييرها من طرف هياكل بيروقراطي ويحد من فاعليتها إضافة إلى طابعها الدعائي السياسي

  . مراقبة أي طرف كان

 مؤهل سواء بنمط نموه الحالي أو بنسبة نموه التي  ويعتبر بعض المختصين أن االقتصاد التونسي غير

يعتبر أن   و. ألف طلب سنوي80 بالمائة على مجابهة تحديات التشغيل التي تقارب 5 و4تبلغ حاليا  بين 

من أهم األسباب التي تقف وراء ذلك هو ضعف االستثمار الذي يمثل حجر الزاوية في إحداث مواطن 

 حالة القطاع البنكي والسوق الموازية والبيروقراطية وغياب  الشفافية والئمالشغل بسبب المناخ الغير الم

  .ضيق السوق الداخليةو

وإضافة إلى التحدي المتمثل بضرورة الرفع من نسق االستثمار في مواجهة تحدي طلب الشغل فإن 

 عن الحاجة إلى التحدي الثاني يتمثل في توجيه االستثمار إلى قطاعات مشغلة لليد العاملة المهرة فضال

ذلك أن المضاعفات السلبية لالستثمارات . مالئمة مردود النظام التعليمي لحاجيات سوق الشغل الجديدة

 أدت إلى صعوبات -...النسيج وغير ذات قيمة إضافية تكنولوجية مثل السياحة وفي قطاعات مصدرة

 جديدة لالقتصاد تأخذ بعين االعتبار هو ما يتطلب خيارات إستراتيجية وفي استيعاب اليد العاملة المهرة

  .تحتوي على نسبة اندماج هامة والقطاعات التي ستشهد تطورا في المرحلة القادمة

 إن التدرج باتجاه حلول ألزمة البطالة يمر عبر إصالحات جوهرية القتصادنا تتمحور حول استنهاض 

 الشفافية في إدارة المال العام و البنكيهو ما يتطلب إصالحا للنظام واالستثمار الذي يمثل حجر الزاوية

  تقليصا من البيروقراطية وتسييرا رشيدا وسياسة جبائية عادلةو

  :القريب يدعو الحزب الديمقراطي التقدمي إلى اتخاذ التدابير التالية وو على األمد المتوسط

راف      تشريك كل األط ورفع احتكاره لها و يطالب الحكومة بإعالن البطالة قضية وطنية-

  المهنية في معالجتها بما في ذلك جمعيات البطالين والسياسية

الشفافية ينشر بصورة  ووطنيا يتمتع بالمصداقية و إحداث مؤشر وطني للخط البياني للبطالة جهويا-

شهرية في وسائل اإلعالم العمومية حتى يكون الرأي العام على بينة من تطور هذا المؤشر على 

 ل به في البلدان المتقدمةغرار ما هو معمو

إضفاء الشفافية على  والمؤسسات التابعة للدولة و مضاعفة مجهود االنتداب في الوظيفة العمومية-

  المعارف والتصدي لظاهرة األكتاف وعمليات االنتداب بإتباع مقاييس موضوعية

قل مجاني في بطاقات ن و العاطلين عن العمل ببطاقة للعالج المجانياتد تمتيع أصحاب الشها-

  الوسائل العمومية 
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قد مثلت الزيادات في األسعار  و.و يمثل نزيف القدرة الشرائية للمواطنين مظهرا اجتماعيا صارخا )5

معاليم  ومصاريف التداوي وخاصة المحروقات وخاصة في الفترة األخيرة جرحا نازفا للمقدرة الشرائية

يتحكم .و.....األراضي المعدة للسكن وار مواد البناءأسع واألكرية والنقل والهاتف واستهالك الكهرباء

يعتبر عديد المختصين أن  المؤشر الدي  و.مؤشر األسعار بشكل كبير في تحديد تطور القدرة الشرائية

ال  وتعتمده األطراف الرسمية ال يعبر بشكل صادق عن حقيقة االستهالك للطبقة المتوسطة على األقل

 االستهالك ألسباب عديدة أهمها عدم األخذ  بعين االعتبار التوسع يعكس التطور الحقيقي ألسعار

 االنترنيت والحاصل في سلة االستهالك التي أصبحت تحتوي على سلع جديدة مثل اإللكترونيك

من جهة أخرى فإنه يعاب على المؤشر عدم .... الهواتف الجوالة والهوائيات والبرمجيات واإلعالميةو

 دمات االجتماعية التي أصبحت في جزء هام منها مدفوعة الثمن مثل التداوياحتساب سلعنة عديد الخ

من جهة ثالثة فإن . هي خدمات كانت الدولة تقدمها مجانا لفائدة بعض الفئات الشعبية والنقل والتعليمو

هيكلة االستهالك التي يعتمدها المؤشر ال تعكس السلوك االستهالكي الجديد للمواطن التونسي حيث 

الترفيه تحتل مكانة أكبر من ذي قبل فضال عن تأثير بعض  والعالج وت مصاريف النقلأصبح

  .الكمي لالستهالك والحاسوب العائلي في التحول النوعي واإلجراءات الحكومية مثل السيارة الشعبية

رتق إن مكنت من الحد من تدهور القدرة الشرائية فإنها لم ت ومن ناحية أخرى فإن الزيادات في األجور

 في 2004-2002قد كانت زيادات األجور لسنوات  و.بها إال ما كانت عليه سابقا في بداية الثمانينات

 2005في حين أن زيادات سنة . بالمائة %3,5 بالمائة إجماال في حين بلغت نسبة التضخم 3حدود 

 ألف 400ب يمثل السميقار ما يقار و.%4,7 بالمائة في حين بلغ تضخم األسعار 3كانت في حدود 

هو ما  والوقتيينالعمال  وأصحاب األجر األدنى الصناعي وأجير بين أصحاب األجر األدنى الفالحي

المتمعن في زيادات األجور لهذه الفئة في  و.يمثلون طبقة محرومة و بالمائة من األجراء20يمثل قرابة 

هي أضعف نسبة  ور شهريا دناني5 أي ما يقارب %2,69  يالحظ أنها لم تتجاوز2005أشهر أوت سنة 

إذا علمنا أن نسبة الزيادة في األجر هي اقل من نسبة ارتفاع األسعار التي  و.زيادات في شبكة  األجور

ال زالت  و.%0,72 يتبين أن القدرة الشرائية لهذه الفئات الفقيرة تدهورت بنسبة %3,4تقدر بما يناهز 

 الفاقة واعية صعبة نتيجة الدخل المحدود أو البطالةفئات شعبية واسعة في بالدنا تعيش في أوضاع اجتم

الخدمات االجتماعية  ووإن على الدولة أن تتحمل دورها كامال في دعم الطاقة الشرائية ...الفقرو

وللحد من نزيف  القدرة . ارتفاع تكاليف العيش والمسداة لهذه الفئات المحرومة أمام ارتفاع األسعار

  :يمقراطي التقدميالشرائية  يطالب الحزب الد

مع  ومهمة في األجور لجميع أصناف الشغالين  تتناسب مع ارتفاع األسعار و بزيادات عاجلة-

 تطور الناتج الوطني حتى ينال األجراء نصيبهم من ثمار التنمية 

األجر األدنى الفالحي بصورة عاجلة  للنهوض بهذه  و مضاعفة مقدار األجر األدنى الصناعي-

 الخصاصة وإخراجها من دائرة الفقر والفئة المحرومة
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التصدي لسلعنتها حتى تحافظ على  و دعم دور الخدمات االجتماعية المسداة إلى الطبقات الشعبية-

 ... النقل والتعليم ودورها االجتماعي مثل الصحة

الحفاظ على القدرة  ويض في دعم المواد االستهالكية األساسية الحفاظ على دور صندوق التعو-

 التصدي للتقليص من دوره والشرائية

 المعدمين و برامج موجهة للفئات ذات الحاجيات الخصوصية مثل البطالين  مقاومة الفقر عبر-

  ...فاقدي السندو

 ترتبط فقط بضرورة                       إن مسألة تحسين القدرة الشرائية عبر الترفيع من األجور ال

فرغم ارتكاز . مقاومة الحيف بل يكتسي طابعا هاما في مسار التنمية في بالدنا وإرساء العدالة االجتماعية

إن  و.برامج التنمية في بالدنا على التصدير فإن نمو االقتصاد التونسي يعتمد أيضا على االستهالك الداخلي 

 أكثرجعل الطلب الداخلي  وة الشرائية لألجراء تضييق السوق الداخليةمن شأن استمرار استنزاف القدر

على حد تعبير أحد المختصين فإن المؤسسات التي  و. الوطنياانكماشا في حين تهدد فيه المنافسة منتو جن

  . كأنها تقطع الغصن الذي تجلس عليه وتعمل على الحد من األجور

 .طردهم ألسباب اقتصادية وصبحت مستشرية تسريح العمالاالجتماعية المفزعة التي أ و من المظاهر )6

األحذية حيث بدأت وتيرة التسريح الجماعي تتسارع بشكل   ويبدو هذا جليا في قطاع المالبسو

 تاريخ تفكيك  االتفاقية 2005بدأت ترتفع بشكل كبير منذ جانفي  وتصاعدي منذ نهاية التسعينات

نظام الحصص مما جعل هذا القطاع في تونس يتعرض لمنافسة التوقف عن العمل ب والمتعددة األلياف

كما يتوقع أن يؤدي دخول اتفاق التبادل الحر . بلدان جنوب شرق أسيا وشديدة خاصة من طرف الصين

 إلى تعميق الصعوبات التي تعيشها المؤسسة التونسية مما قد يؤدي إلى 2008مع أوروبا في جانفي 

ر بعض الدراسات  أن عدد العمال المسرحين في هذا القطاع قد يصل تشي و.المزيد من تسريح العمال

قد بلغ عدد المؤسسات التي شهدت صعوبات  و. ألف عامل في الفترة المقبلة100إلى ما يقارب 

 بالمائة مؤسسات 7 و بالمائة مؤسسات خاصة93 مؤسسة منها 569 ما يقارب2003اقتصادية سنة 

 ا بالمائة إلى قطاع الميكانيك7 واألحذية ولى قطاع النسيج بالمائة منها إ54ينتمي  وعمومية

  ما 2003قد بلغ عدد العمال المتضررين إلى سنة  و. بالمائة إلى قطاع السياحة7 واإللكترونيكو

.  بالمائة وقع تسريحهم25حوالي  و بالمائة منهم على البطالة الفنية45 ألف عامل تمت إحالة 33يقارب 

يحتوي عل ثغرات متعددة في مادة الطرد ألسباب اقتصادية من خالل مقارنته إن القانون التونسي 

غياب كلي لدور ممثلي  وبقوانين الدول األخرى من ذلك غموض تعريف الطرد ألسباب اقتصادية

في محدودية رقابة  ولجنة الطرد وغياب لدور فعال لتفقدية الشغل والنقابات في آليات الطرد والعمال

 عدم كفاية اإلحاطة االجتماعية بالعمال المطرودين وغياب تام لمسؤولية المؤجر وةالسلطة القضائي

المغرب هنالك نظام صارم إذ  وعلى سبيل المثال ففي إسبانيا و.مرونة التنظيم القانوني التونسي للطردو

يد  فإن السو وألمانيا وفي فرنسا و.تحتكر السلطة اإلدارية الموافقة على الطرد أو سحبها من المؤجر
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تسريح العمال يخضع إلجراءات صارمة بهدف التأكد من كون الطرد هو فعال ضرورة تقتضيها 

إيطاليا فإن المؤجر يخضع اللتزامات مالية مكلفة مقابل تسريح  وأما في أنقلترا. مصلحة المؤسسة

  . العمال

  إن الحزب الديمقراطي التقدمي يطالب

القوانين المعمول بها حاليا  خالل عملية   تسريح  واإلجراءات و بمراجعة جذرية لآلليات-

  الحفاظ على المؤسسة والعمال بما يتناسب مع حفظ حقوق العمال

  التي تمثل المناولة أحد مظاهرها البارزة و مقاومة أشكال التشغيل الهش-

 اإلحاطة االجتماعية بالمطرودين سواء من حيث ضمان دخل قار أو التمتع بالخدمات    -

ماعية مثل العالج المجاني إلى حين إعادة إدماجهم مهنيا باعتبارها حقوقا لكل عامل ثبت طرده االجت

  ألسباب اقتصادية عن طريق الهياكل المكلفة

اإلدماج للعمال المطرودين  سواء من  وآليات فعالة من أجل إعادة التأهيل و رسم خطة متكاملة-

عمال في فترة البحث النشيط عن عمل جديد أو في التأهيل أو مرافقة ال والتكوين وحيث التدريب

  ...توسطة كحل لمشكلة اإلدماج المهنيم وبعث مشاريع صغرى

 بعث صندوق للتأمين على فقدان مواطن شغل ألسباب اقتصادية يمكن العمال المطرودين ألسباب -

ومية للتشغيل من المنخرطين في أنشطة إعادة اإلدماج المهني التي تحددها المصالح العم واقتصادية

هي تساوي  وتساوي مدة التمتع بهذه المنحة المدة التي يستغرقها عملية اإلدماج المهني و.منحة مالية

  .األجر الذي كان يتحصل عليه األجير في السابق

عيش المواطنين بما  وحيويا في الميادين التي تتحكم في حياة وو يمثل القطاع العام قطاعا استراتيجيا )7

لذلك وجب دعم . النفعية التي تمثل خاصيات االستثمار في القطاع الخاص و قيم  الربحيةيتنافى مع

 .تفكيكه والدفاع عنه في وجه التوجهات الليبرالية المتشددة التي تعمل على ضربه والقطاع العمومي 

ال ينبع هذا الموقف من نظرة إيديولوجية أو من موقف دغمائي أو محافظ بل من ضرورة ضمان و

من جهة أخرى فإن التمسك بالقطاع العام إلى جانب دعم . المواطنات ولحاجيات األساسية للمواطنينا

القطاع الخاص تمليه  قناعة بأن بالدنا ما زالت بحاجة لدور الدولة في هذه الحقبة من تطورها 

  .يحتاج إلى الدور الداعم للدولة واالقتصادي الذي ما زال هشا

 يجب النضال ضد خوصصتها إستراتيجيةطي التقدمي أن القطاعات التالية قطاعات و يعتبر الحزب الديمقرا

التعليم بجميع :  تحت  المسؤولية األولى للدولةإستراتيجيةذات أولوية  ومن أجل أن تبقى قطاعا عموميا

اء كان المياه، النقل العمومي الجماعي سو، خاصة منها الكهربائية والطاقةقطاع الصحة، ، مراحله وأصنافه

الصناديق االجتماعية، صندوق التامين ، حماية البيئة والتطهير وأرضيا أو بحريا أو جويا، أنشطة النظافة

  .البحث العلمي، االتصاالت، صندوق التقاعد وعلى المرض
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 مؤسسة وطنية عمومية بيعت 200و إضافة إلى هذه القطاعات اإلستراتيجية فإن هنالك في تونس ما يقارب 

عالوة على غياب الجدوى االقتصادية للعديد  و.قد يباع البعض األخر في المستقبل القريب ومنهاالعشرات 

من عمليات الخصخصة لهذه الشركات التي كان عدد كبير منها يحقق أرباحا للدولة فإن غياب الشفافية 

طراف المعنية في لذلك فإن الحزب الديمقراطي التقدمي يطالب باستشارة جميع األ. رافق عمليات التفويت

انتهاج الشفافية خالل عملية  واالجتماعية ومردوديتها االقتصادية وأي عملية خوصصة للتأكد من نجاعتها

  .الخصخصة

لكن سوء التصرف  ليس و) ليكيالب(عقلية  ولقد كان القطاع العمومي عرضة لسنوات عديدة لسوء التصرف

 بالكفاءات الوطنية القادرة على كسب معركة النجاعةقضاء محتوما على القطاع العام الذي يزخر  وقدرا

المراقبة من طرف  والمحاسبة وإضفاء الشفافية و والنجاح شريطة إصالح أنظمة التصرفةالمرد وديو

مع  وفي هذا المجال و.سوء التصرف والمجتمع المدني حماية للقطاع العمومي من اإلهمال واألعوان

الدفاع عنه  فإنه يجب االنتباه إلى ضرورة  وإلستراتيجي للقطاع العامالنضال من أجل الحفاظ على الدور ا

ضرورة التكيف مع التطورات مثل القبول بقطاع  والمنافسة العالمية وفهم المتطلبات الجديدة القتصاد السوق

كما يمكن . النقل على سبيل المثال في إطار تقاسم أو تكامل لألدوار وخاص موازي في قطاعي الصحة

التي  وإستراتيجيةك القطاع الخاص في بعض أنشطة القطاع العام أو خصخصة بعض النشاطات الغير تشري

في هذا المجال تلعب السلط العمومية  و...ح جزء من رأسمال مؤسسة عموميةلها طابع تنافسي أو فت

مع المدني من سائر مكونات المجت والمستهلكون واألجراء من جهة ثانية وممثلي العمال والمشرفة من جهة 

حياتية مشتركة لعموم  وجهة ثالثة دورا أساسيا في الحفاظ على القطاع العمومي باعتبارها مرافق أساسية

 . هاعالتونسيين ال يحق لطرف لوحده أن يعرضها للمخاطر مهما كان نو

  التقدميويمثل دعم الخدمات االجتماعية المقدمة للمواطنين إحدى المطالب األساسية للحزب الديمقراطي )8

 :بصورة خاصة في المجاالت التاليةو

 ألف بطاقة عالج 600 و ألف بطاقة عالج مجاني200إن هنالك اآلن حوالي :  مجال الصحة العمومية-

تتدخل فيها العالقات  وعالوة على أن توزيع تلك البطاقات يتم بطريقة ليست دائمة عادلة و.نصف مجاني

السياسية دورا هاما فإنها ال تغطي كافة حاجيات المواطنين إذ أن  وةالشخصي والوالءات الجهوية والشخصية

في هذا المجال يطالب  و.هنالك شرائح شعبية كبيرة بدون أي نظام للتغطية االجتماعية أو للعالج المجاني

 بوضع خطة  لتوفير بطاقة عالج مجاني لكل المواطنين الغير متمتعين -: الحزب الديمقراطي التقدمي

ب أصحا والبطالين والعمال المسرحين وفاقدي السند وللتغطية االجتماعية من المواطنين المعدمينبنظام 

  . ..الشهائد العاطلين عن العمل

الخدمات في القطاع الصحي فإن الحزب الديمقراطي التقدمي يدعو إلى تاهيل   و نظرا لتدني ظروف العمل-

تقدم لهم الخدمات  وكيفا وزايدة للمواطنين كماقطاع الصحة العمومية حتى يستجيب للحاجيات المت

التخطيط المحكم الذي يستجيب للحاجيات  وذلك بدعم ميزانية المخصصة للصحة العمومية والضرورية
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التبذير حتى ال  ومراجعة طرق التصرف بالمؤسسات الصحية المتسمة بالبيروقراطية والحقيقية للمواطنين

  . فقيرا يعالج فيه الفقراءيكون القطاع الصحي العمومي قطاعا 

 يدعو إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة للرقابة على الخدمات الصحية تمكن من ضمان جودة -

  الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين سواء في المؤسسات العمومية أو المصحات الخاصة 

ات الضرورية إجراء اإلصالح وهإجبار يت ويدافع الحزب على مجانية التعليم:  مجال التعليم-

  للنهوض بالمؤسسة التربوية

من الضروري أن تواصل الدولة دعمها لهذا  و مجال النقل العمومي الذي يمثل مرفقا حياتيا أساسيا-

  المرفق الذي يبقى ذو طابع اجتماعي

هي تمثل مرافق أساسية  والخدمات البلدية والتطهير والماء و مجال الحاجيات من الكهرباء-

 ذلك باعتماد أسعار في متناول الطبقات الشعبية وكن من تحسين ظروف العيشتم وللمواطنين

نوعية الحياة يمثل امتالك مسكن شخصي طموحا  وألسباب عديدة متعلقة بطريقة العيش:  السكن-

ذلك أن النسق الجنوني . إن وضع هذا القطاع يتطلب مراجعة جذرية و.لدى المواطن التونسي

 السنوات األخيرة يجعل من الصعب على األجراء بمختلف شرائحهم اقتناء الرتفاع تكلفة المسكن في

فأسعار األراضي المعدة للبناء . خاصة في المدن الكبرى حيث مقر أنشطتهم ومسكن شخصي الئق

كما أن تدخل الهياكل .  بالمائة للمتر المربع إضافة الرتفاع أسعار مواد البناء25تتطور سنويا بنسبة 

 السنيت و متقلصا أكثر فأكثر بل أخذ منحى تجاري مثل الوكالة العقارية للسكنىالعمومية أصبح

 8شركة النهوض بالمساكن االجتماعية فنتج عن ذلك ارتفاع لتكلفة السكن االجتماعي بما يقدر و

لذلك يطالب الحزب بمراجعة . المعدل السنوي للنمو وهو ما يفوق نسبة التضخم وبالمائة سنويا

 .دعم طاقة المواطنين لتلبية حاجياتهم واالجتماعينية في اتجاه دعم السكن السياسة السك

  


