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المقدمة
 تكاملها يف والمناطق الفئات مختلف من تتكون تتجزأ، ال متفردة ترابية وحدة التراب•

.وتناقضها وتنافسها واختالفها
  تفاقمها أو ارقالفو على الحفاظ في تساهم : الكبير التفاوت حالة في كافية غير المساواة•
الحظوظ سنف وتوفير مستقبال المساواة لتحقيق الحالي التباين من يبدأ = اإلنصاف•
اإليجابي التمييز منها : لإلنصاف آليات عدة•

العناصر
المقومات - التاريخي اإلطار - المبدأ : اإليجابي التمييز - 1            

المقاربات -المجالي المستوى : الترابي التمييز - 2
الرهانات - التحديات - الجدوى : النقاش - 3



التمييز اإليجابي  - 1
ترابي ثم البداية في اجتماعي : التاريخي اإلطار  1-1

االجتماعي التمييز•
Affirmative( اإليجابي الفعل :)1961( المتحدة بالواليات االجتماعي الحقل : البداية• Action, Positive

Action( : والنساء السود تجاه والمرئي الظاهر التمييز مناهضة...
  كندا – ونست – فرنسا : االجتماعية التفرقة لمناهضة الثمانينات بداية مع بلدان عدة في اإليجابي التمييز اعتماد•

 فريقياا - البرازيل – ماليزيا – الهند - اليونان – البرتغال – إيطاليا – أنقلترا – هوالندا -كندا -بلجيكا-)1986(
  ...)1994( الجنوبية

السياسي التمييز•
  2014 تونس ،k011-1999 فرنسا : السياسي المستوى في التناصف اعتماد•

الترابي التمييز *  
  )1986( الثمانينات بداية فرنسا 
2014 دستور من 12 الفصل : تونس                     
المناطق تمييز على البرامج بعض اعتماد                     

    



التمييز اإليجابي  - 1
التمييز اإليجابي -2.1

 عفوية، أو ديةإرا بصفة طويلة لمدة سلبيا تمييزا شهدت التي تنمية األقل والمناطق الهامشية الفئات تمييز•
.سياسية اختيارات أو موضوعية ظروف نتيجة

ئات والشرائح لتحقيق المساوات مستقبال وتعويض الحيف التي عاشته الف ضروريةغير عادلة لكنها آلية تبدو•
سياسي-شريطة توافق اجتماعي مشروعةوالمناطق وبالتالي تصبح 

 والمناطق الفئات تحتل لكي كافية غير أنها تبين التي الفرص تكافئ عوض النتائج تكافئ تحقيق من تمكن•
.لها تكون أن يجب التي المكانة الهامشية

 الحظوظ فسن لتوفير متكاملة سياسات وحتى قوانين اجراءات، امتيازات، شكل في ومتمايز تفاضلي تعامل•
.والمناطق والنوع الفئات بين التوازن واختالل والحيف التفاوت من والحد

تمييز ضد التمييز•



التمييز اإليجابي - 1
المقومات   – 3.1

من المساوات إلى اإلنصاف•
ل خاصة إذا المساوات تزيد في تفاقم الفوارق وال تمكن الحلقات الهشة من تالفي التدهور والتراجع المتواص

. كانت الفوارق هامة
الال مساوة للوصول إلى المساوات: االنصاف 

التمتع بامتيازات انتقائية وتفاضلية ظرفية  حتى توفير نفس الحظوظ: التمييز 

الفعل السياسي واالرادي: الفعل اإليجابي •
يتطلب إرادة سياسية وفعال إيجابيا بهدف تغيير الوضع الراهن

التعويض والتعديل•
يتمثل في تعويض الفئات والشرائح والمناطق عن الحيف والتمييز السلبي التي عاشته 

آلية لإلعادة التوزيع والتعديل في يد الدولة أو المجموعة



المساواةاالنصاف                               
المساواة في النهاية                                   المساواة في البداية   



التمييز اإليجابي الترابي  - 2

التمييز الترابي -1.2
القانوني أو االقتصادي للمجال خالفا متجانس غير مادي مجال :الجغرافي المجال

Théorie( الوضعيات اختالف نظرية :والتفاضلية االنتقائية المعاملة يفرض الوضعيات تباين des
différences de situation( تمييز : اإلنصاف مفهوم - الوضعيات حسب القانون تكييف في وتتمثل 

.الضعيفة الحلقات

  تفاعلية وحدة :مجالية كمنظومة التراب•
Coopération( التنافسي/الخالفي التضامن : التراب• conflictuelle/compétitive(
التنمية أركان من الترابي، والتجذر اإليجابي االنتماء تدعيم  :الترابي التمييز•
المتوازنة والتنمية الفعلية المساوات•



التمييز اإليجابي الترابي  - 2
التمييز الترابي على أرض الميدان -1.2

1981 منذ : فرنسا في الترابي التمييز *
Zones( فرنسا في األولوية ذات التربية مناطق : 1981 سنة- d’éducation prioritaire ZEP(

  المكاتب على لألداء باريس العاصمة في مختلفة مناطق ثالثة انشاء : 1989 سنة-
Zones( ةسالحسا الحضرية المناطق : 1996 سنة- urbaines sensibles, ZUS( : الحرة مناطقال  

)Zones franches urbaines( الحضري التنشيط إعادة مناطق أو )Zones de
redynamisation urbaine(  

 حرة منطقة 38و حضرية تنشيط منطقة 350 حساسة، حضرية منطقة 700 هناك : 1997 سنة-
Zones( الريفي التجديد المناطق مئات بجانب حضرية de rénovation rurale(  المناطق سياسة  

)Pays(.



منذ السبعينات: التمييز قبل التمييز في تونس* 

1982-1973 الريفية التنمية برنامج إطار في الخصوصي والبرنامج الحدودي البرامج•
 تحفيزية مناطق 3 إلى البالد سيمتق :1977 لسنة )FOPRODI( الصناعية الالمركزية تشجيع مناطق•

.الدواخل اتجاه في الشرقية السواحل من متفاوتة
.1987 قانون وكذلك والمالية الجبائية االمتيازات حسب مناطق 5 إلى البالد يقسم الذي 1981 قانون•
.المندمجة الريفية التنمية اعتمادات توزيع في اعتمادها تم 1982 منذ الجهوية األولويات خارطة•
"الظل مناطق" تحديد : 1989 منذ 21-21 وصندوق الوطني التضامن برنامج•
.االستثمار وقانون الجهوية التنمية مستوى على األولوية ذات مناطق•
 .)PDI( ةالمندمج التنمية وبرامج االقتصادية التنمية وزارة عليها تشرف التي يةصالخصو البرامج•

 إطار يف اقتصادية للنجاعة تبعا منطقتين إلى البالد قسم قد 1998 لسنة الترابية للتهيئة الوطني المثال•
   1985 اللمث خالفا آنذاك اإلنتاجي االقتصادي الجانب على الدولة وتخلي الصاعدة والعولمة االنفتاح



 أمثلة لبعض مناطق التمييز اإليجابي قبل إقرار المبدإ الدستوري



التمييز اإليجابي الترابي  - 2

المستوى المجالي المناسب -3.2

  24الواليات •
عدد محدود ولكن يشمل تباينات كبيرة بين مختلف المناطق داخل الواليات

2073 العمادات•
غياب المعطيات اإلحصائية -عدد مرتفع جدا 

264/350: البلديات / المعتمديات •
ةركيزة التنمية المحلي -تجانس  داخلي نسبي أكبر  -المستوى المحلي : المستوى األنسب 



التمييز اإليجابي الترابي  - 2

أهم المقاربات -4.2

)Critériologique(المقاربة المقياسية  -1
تحديد حصص أو نسب محددة –اقتصادية -مقاييس اجتماعية

قطاي -تمشي تقني
نظرة للمشكلة وكأنها فارق يمكن تالفيه مع الزمن 

)Intégrée(المقاربة االندماجية  -2
معالجة منظومية شاملة في إطار المنظومة الترابية  –مشكلة هيكلية 

اإلقليمية /التنمية الجهوية: سياسية واضحة للتنمية والتهيئة الترابية 

)Mixte(المقاربة المزدوجة -3
تمييز إيجابي في إطار سياسة للتنمية الجهوية: ادماج المقاربتين 

  



 المتوسط ىدالم على بالخصوص واإلقليمية الوطنية الترابية والتنمية لتهيئةا أمثلة إلى باإلضافة•
المعنية األطراف وتحديد الضرورية االعتمادات رصد مع والبعيد

)للحصر وليس للذكر( التالية اآلليات بعض ذكر يمكن 
...والجهوية المحلية بالموارد والتمتع الجامعي والتعليم النموذجية والمعاهد لالنتداب نسب•

   ووطنية إقليمية محلية، : ركاناأل ثالثية لتصبح المحلية الجباية هيكلة إعادة•

   التنموية والبرامج المناطق مختلف وحاجيات مقاييس حسب  تحدد أكبر مالية اعتمادات  •

  المعنية مناطقلل خصوصية تنموية برامج•

Observatoire( "ترابي مرصد" إحداث• territorial( : ابعةالمت - التقييم- التحيين - المعتمدة المقاييس - الدراسات 
واالقتراح

Taux( للمشاريع تحيين نسبة اعتماد• d’actualisation( ةالوطني النسبة من أقل المعنية المناطق في.

االستثمار قانون تعديل إطار في المعنية للمناطق والجبائية المالية االمتيازات تعزيز•

ذلك دون ولتح التي والمعوقات المناطق بهذه للتوطن وتطلعاتهم المستثمرين حاجيات تحدد ميدانية بدراسة القيام•



الجدوى، الرهانات والتحديات : التمييز اإليجابي  - 3
اإلنصاف أم المساوات؟

مواقف متباينة: طرح مسألة المساواة التي يضمنها الدستور والقانون وتعارضها مع التمييز 
أخرى لمناطق سلبي تمييز = اإليجابي التمييز * 
مشروعة غير امتيازات/المحدودة المجموعة موارد إهدار * 

من العسير حذفه بعد ذلكحق مكتسب * 
مزيد من التفرقة والجهويات= شعور بالحيف والظلم / خلق شعور بالنقص والدونية والهشاشة* 

المدى القصير أم الطويل ؟
عالقة جدلية: إشكالية التنمية الجهوية واإلقليمية في عالقتها مع التنمية الوطنية

؟ الجهوية أو الوطنية التنمية : األولوية مسألة
التباعد/التقارب ومسالة )المحلية التنمية/الليبرالية( االقتصادية النظريات

تعديل آلليات السوق فقط= التمييز اإليجابي 



آلية ضرورية لكنها غير كافية•

دون حاجيات المناطق وال تقطع مع الماضي  : آلية ضرورية ولكنها غير كافية 

- PDR: (زيةاستقرار خارطة مستويات التنمية منذ عدة عقود رغم العديد من البرامج التعديلية والتميي
PDRI - PDUI - PRD – PDI… (وقوانين االستثمار

؟والتمظهراتمعالجة األسباب أم النتائج •

)Divergence cumulative" (التباعد التراكمي"التبعية والحلقة المفرغة آلليات : عدم معالجة الداء 

واالكتفاء بالمسكنات

من الجانبين ) Effets pervers(التأثيرات السلبية 

عدم إدماج المناطق المعنية وإعادة إنتاج الوضع الراهن

التجذر الترابي   -التوازن  -االستقاللية  -االستدامة  -التقدم  -النمو : مفهوم التنمية



   Compétition solidaire(التعاون االختالفي / التنافس التضامني: المفارقة الضرورية 
Coopération conflictuelle(

التضامن-مالزمة التنافس: التراب •

الدواعي الجيوسياسية -من مقومات التنمية المستدامة :  التوازن الترابي الضروري •

اإلنصاف بين األفراد يمر حتما من خالل اإلنصاف بين األقاليم والجهات•

منطق االندماج أو منطق التعديل واستيعاب األزمة؟•

تباين اآلراء والمواقف

: استفادة القطاع غير المهيكل بصفة ملتوية وغير شرعية 
تأثيرات سلبية

تدعيم التفرقة والجهويات



من الطرق الملتوية لاللتفاف على التمييز اإليجابي االجتماعي



حول التمييز اإليجابيتباين اآلراء والمواقف  
 Maquain Ph 2006جدول مستوحى من   

الرافضونالمدافعون 

 ال مجتمعات في المساواةفعلية مساواةالمبدأ
 مساواة الال تدعم متكافئة

والتفرقة

 أساس القانون اما المساواة)قانونية( شكلية مساوات
والمواطنة الديمقراطية

 
 
 

المبررات
والحجج

 
اإلنصاف

 عدم والتسوية، التعويض
 من يمكن المعني، مسؤولية
 اةالمساو إلى مستقبال الوصول
الفعلية

 
الفعالية عدم

 للموارد، أمثل غير توزيع
الكفاءة وعدم الرداءة مكافئة

 كاملة، غير المال رأس سوقالسوق معوقات
خارجية مقتصدات

 امل،التع في الكفاءة استبعادالعكسي التمييز
العكسي التمييز

 
الديمقراطية

 العنصرية مناهضة
 أكبر تمثيلية المؤسساتية،

 مهضومة والمناطق للفئات
  الضعيفة او الجانب

 
عكسية تأثيرات

 والقصور بالنقص الشعور
 بالحيف الشعور واإلعاقة،
 وتشجيع االنطواء وبالظلم،

...والعشائرية الجهويات

تعزيز الالمساواة والتفرقة والتمييزتعديل المعاملة غير العادلةاألساس



الخاتمة

 تفضي وال الماضي مع تقطع ال ولكنها والجهات للمناطق هامة إضافية إمكانيات : اإليجابي التمييز•
.الالمركزية أو التنمية إلى حتما

 بل الوضع، يرتغي على قادرة غير وتبقى كافية غير ولكنها نسبيا واإلنصاف للتعديل ضرورية آلية•
تناسبية أو متساوية الممنوحة االمتيازات كانت اذا خاصة انتاجه إعادة في حتما تساهم

 أمكانيات الحاجيات، أهمية الثورة، العولمة،( التوزيع؟ وإعادة التعديل على يقتصر أصبح الدولة دور•
)...الخاص االستثمار محدودية للدولة، محدودة

 ينقلب ال لكي وجيزة فترة في المعنية المناطق إنصاف يمكن كيف : باألساس ظرفية آلية التمييز•
عنه؟ واالستغناء  حذفه المستحيل من مكتسب حق إلى اإليجابي التمييز



شكرا على االنتبــــــــــــاه 


