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•مداوالت اللجنة
اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والLبية والبحث العلم* بتاريخ  26نوفم  2018لإلستماع
إى السيدة وزيرة التكوين امل *+والتشغيل حول مشروع امل12انية املقLحة لسنة  2019حيث بينت أن
محاور وأهداف عمل الوزارة Wي امل12انية املقLحة لسنة  2019تقوم ع[ى تحس2ن جودة التكوين امل*+
وضمان مالئمة كفاءات الخريج2ن مع حاجيات سوق الشغل والنسيج الاقتصادي وإرساء شراكة وثيقة
ب2ن مراكز التكوين وقطاع ٕالانتاج rsدف الLفيع من نسب إدماج خريmي التكوين امل. *+
وستعمل الوزارة Wي هذا ٕالاطار ع[ى :
 {rيأة وبناء فضاءات التكوين والتدريب امل:*+بتكلفة  14م د التكوين املستمر والLقية املهنية :بتكلفة  7,1م د تنفيذ خطة إصالح التكوين امل: *+بتكلفة  2م د منحة املتكون2ن:بتكلفة  5,4م د دراسات لتطوير التكوين امل *+السياي :بتكلفة  1م د صك التكوين امل *+بتكلفة  1م د نفقات التسي 2لفائدة الوكالة التونسية للتكوين امل ) *+أشغال صيانة: (...بتكلفة  9,5م دّ
كما سيتواصل تنفيذ محاور خطة إصالح املنظومة الوطنية للتكوين امل *+من خالل :
ّ
التكوينية
 تطوير هندسة التكوين واملناهج تكوين ّاملكون2ن وإطارات التكوين Wي املجال التق* والبيداغوي
 الLفيع Wي عدد املتكون2ن لسنة  2019إى  59000منتفع مقابل  55800سنة .2018 تكوين  1200من ّاملكون2ن وإطارات التكوين سنة .2019
 الLفيع Wي طاقة ٕالايواء باملبيتات وتطوير املسائل املتعلقة باإلقامة والاعاشة والنقل ٔالانشطةالثقافية والرياضية والLفrية.
 -الLفيع Wي عدد املنتفع2ن بمنحة التكوين إى% 15سنة  2019مقابل  %10سنة 2018
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-

ّ
ّ
التخرج
املتكون2ن خالل املراحل التكوينية وبعد مرحلة
وضع منظومة إعالمية متكاملة ملتابعة

من مراكز التكوين للمساعدة ع[ى اختيار مشروع م.*+
 إحداث سلك جديد لإلحاطة باملتكون2ن والعالقة باملحيط واملؤسسات. إحداث وحدات دعم التكوين والتشغيلية بالجامعات املهنية القطاعية إحداث ديوان خدمات التكوين امل. *+ تنظيم وس 2مراكز التكوين امل *+بصورة تشاركية مع املنظمات املهنيةأما بخصوص برنامج التشغيل فستعمل الوزارة ع[ى املساهمة Wي التقليص من البطالة ع تصويب
ّ
تدخالت الامج النشيطة للتشغيل لتتالءم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماي الجديد
وقد

تمحورت

تدخالت

الامج

النشيطة

للتشغيل

حول أهم الامج التالية :
• عقد الكرامة  146م د
• تمويل املشاريع الصغرى والقروض الصغ2ة  70 :م د
• جيل جديد من الباعث2ن  25 :م د
• دعم املبادرات Wي املجاالت الرقمية  8,5 :م د
• مبادرات محلية Wي نطاق التعاقد مع الجهات  3 :م د
• تربصات الاعداد للحياة املهنية  95 :م د
• الخدمة املدنية التطوعية  45 :م د
• عقد التأهيل وٕالادماج امل 35 : *+م د
ومن جهة أخرى بينت السيدة الوزيرة أن برنامج املبادرة الخاصة ¡rدف إى :
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 ضمان التكامل والتناغم ب2ن الامج وآليات املرافقة والتمويل والنفاذ إى السوق من جهةوإضفاء مزيد من النجاعة ع[ى تدخالت الدولة من جهة أخرى بما يدعم مجال املبادرة
الخاصة.
وقد بلغ عدد املصادقات لتمويل املشاريع ع تدخالت البنك التون *¤¥للتضامن  8972بمبلغ
يقدر ب ـ  118611م د موWى أكتوبر  2018مقابل  10659موWى أكتوبر  2017بمبلغ جم[ي ُي ّ
ّ
قدر ب ـ
 136617م د.
و تم تخصيص مبلغ قدرة  95مليون دينار كم12انية لنامج املبادرة الخاصة خالل سنة 2019
ّ
كما ّ
الخاصة.
تم إعداد مخطط تنفيذي لتجسيم محاور الاسLاتيجية الوطنية للمبادرة
وقد أبرزت السيدة الوزيرة املحاور الاسLاتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة املتمثلة Wي :
 .1تنمية ثقافة املبادرة.
 .2تحديد مسار مرافقة متكاملة لفائدة الباعث2ن الشبان.
 .3تيس 2النفاذ إى مصادر التمويل.
 .4تيس 2النفاذ إى السوق.
 .5تبسيط ٕالاجراءات ٕالادارية.
 .6حوكمة العمل التشاركي ب2ن مختلف املتدخل2ن.
 .7محورر تنمية ثقافة املبادرة
وفيما يتعلق بحوكمة العمل التشاركي ب2ن مختلف املتدخل2ن فقد أكدت أنه يتم العمل ع[ى :
ّ
 استصدار مشروع قانون ينظم الاقتصاد الاجتماي والتضام* والذي تم إعدادﻩ بصفةتشاركية مع الهياكل العمومية والشركاء الاجتماعي2ن وهياكل املجتمع املدني.
-

إعداد منصة رقمية حول الاقتصاد الاجتماي والتضام* لتشبيك مختلف املتدخل2ن Wي
املجال.

 ا®rاء إعداد مشروع قانون حول نظام املبادر الذاتي بصفة تشاركية مع الهياكل العموميةوهياكل املجتمع املدني.
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ولدى تفاعل السيدات والسادة النواب مع العرض املقدم للم12انية املقLحة تمحورت تدخال{rم
أساسا حول :
 ضرورة وضع ٕالاجراءات الكفيلة بتحف 12الشباب والعائالت لإلقبال ع[ى التكوين امل،*+ّ
وخاصة Wي الق2وان والقصرين
 ضرورة القيام ببحث اجتماي حول املنقطع2ن عن الدراسةّ
وسيدي بوزيد و°ي مناطق تعرف تأخرا Wي العودة املدرسية
 غياب التنسيق Wي مجال تدخل وزارات الLبية والتعليم العاي والتكوين امل *+وهو ما يستديإيجاد آلية للربط ب2ن املنظومات الثالثة.
ّ
 مدى وجود صعوبات مالية بخصوص خطة إصالح منظومة التكوين امل*+ّ
مستمرة
 ضرورة انفتاح مراكز التكوين امل *+ع[ى املؤسسات الاقتصادية وتنظيم زيارات ميدانيةّ
للمتكون
 دعوة الوزارة إى دعم التنشيط الشبابي إيالء العناية الالزمة ملشكلة املنقطع2ن مبكرا عن الدراسة .ّ
 التساؤل حول تعطل املركز القطاي للجبس والطاقة بتطاوين ضرورة ّضم جميع املتدخل2ن العمومي2ن Wي مجال التكوين امل *+تحت ٕالاشراف املباشر للوزارة
 التساؤل حول مراكز الفتاة الريفية ومركز التكوين بب* خداشّ
 طاقة ٕالاستفادة الضعيفة بمركز اللحام بالفجا التساؤل حول مدى تقدم إنجاز مشاريع التكوين امل*+ التساؤل حول مدى التنسيق ب2ن الوزارة واملندوبيات الجهوية للتكوين امل *+والتشغيلّ
 التساؤل حول أسباب تأخر ٕالاعالن عن نتائج تشخيص الاسLاتيجية الوطنية للتشغيل ضرورة تكوين مستشاري التشغيل Wي تقنيات التواصل واستقبال املواطن ضرورة الاستثمار Wي الشباب وتمك2ن الشباب من التمكن من اللغات خاصة اللغة الانقل12يةلتيس 2توظيفهم Wي الخارج وخاصة م¶rا دول الخليج
 ضرورة العمل ع[ى تطوير مجال التوظيف بالخارج وتطوير الفرص املتاحة كآليات التمويل منالخارج
 العمل ع[ى مجاrsة عمل الشركات الوهمية ال *¹تقوم بالتوظيف بالخارج التساؤل حول مآل  5000عرض شغل بدولة قطر ضرورة مراجعة برامج التشغيل خاصة وأ®rا كانت ومازالت مسكنات ألزمة البطالة لغيابالنجاعة وإخراج أصحاب الشهائد العليا من دائرة البطالة
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ولدى إجاب¼rا ع[ى تساؤالت السيدات والسـادة النـواب بينـت السـيدة وزيـرة التكـوين امل+ـ* والتشـغيل
أن ال ــوزارة تعم ــل ع[ ــى مزي ــد تحف 2ــ 1الش ــباب لإلقب ــال ع[ ــى التك ــوين امل +ــ* حي ــث ت ــم الLفي ــع  Wــي ع ــدد
الاختصاصات املعنية بمنحة تكوين شـهرية قـدرها  60دينـارا التكـوين Wـي  255اختصـاص Wـي مجـاالت
الفالحــة و البن ــاء ؤالاشــغال العمومي ــة وتوابعــه وٕالاكس ــاء والنســيج و الجل ــود ؤالاحذيــة والس ــياحة
والفندقة و الحرف الفنية والتقليدية.
وقـ ـ ــد وضـ ـ ــعت الوكالـ ـ ــة التونسـ ـ ــية للتكـ ـ ــوين امل+ـ ـ ــ* برنـ ـ ــامج اتصـ ـ ــاي وتحسي¥ـ ـ ــ *¤للتعريـ ـ ــف بـ ـ ــاملراكز
والاختصاص ــات املت ــوفرة حمل ــة »أن ــا اخ Lــت« بوس ــائل الاع ــالم الس ــمعية والبص ــرية وع[ ــى ص ــفحات
ّ
التواصـ ــل الاجتمـ ــاي بدايـ ــة مـ ــن شـ ــهر جويليـ ــة  .2018وتركـ ــز هـ ــذﻩ الحملـ ــة باألسـ ــاس ع[ـ ــى الجهـ ــات
واملناطق الداخلية لتسهيل وصول املعلومة للمواطن2ن.
ّ
وأف ــادت الس ــيدة ال ــوزيرة ب ـ ّ
ـأن ال ــوزارة ق ــد تول ــت انج ــاز دراس ــة س ــنة  2016بالتع ــاون م ــع منظم ــة
ّ
العمــل الدوليــة شــملت جميــع الجهــات وال¹ــ* ع[ــى ضــوء نتائجهــا تـ ّـم إدراج مشــروع يتعلــق باإلحاطــة
 rsــذﻩ الفئ ــة حي ــث س ــيتم ترك 2ــ 1مراح ــل تحض ــ2ية بمراك ــز التك ــوين امل +ــ* بك ـ ّـل م ــن الق 2ــوان وس ــيدي
بوزيد والقصرين وال *¹تعرف أع[ى نسب إنقطاع عن الدراسة.
وأش ــارت إ ــى أن ــه ت ــم إح ــداث لجن ــة مش ــLكة س ـنة  2013تض ــم ممثل ــ2ن ع ــن وزارة الLبي ــة ووزارة التك ــوين
امل +ـ ــ* والتش ـ ــغيل ووزارة التعل ـ ــيم الع ـ ــاي والبح ـ ــث العلم ـ ــ* لتنس ـ ــيق مش ـ ــاريع إص ـ ــالح منظوم ـ ــات الLبي ـ ــة
والتكـ ــوين امل+ـ ــ* والتعلـ ــيم العـ ــاي والبحـ ــث العلمـ ــ* لضـ ــمان التكامـ ــل بـ ــ2ن املنظومـ ــات ولتنسـ ــيق ال ـ ـامج
وامللفات املشLكة ب2ن الوزارات.
كمـا تــم تكــوين فريــق عمــل مشــLك إلعــداد تصــور حـول إحــداث هيئــة وطنيــة قــارة إلعــداد املــوارد البشــرية
وتنمي¼rـا تحــت إشـراف رئاســة الحكومــة تتمثــل مهم¼rــا الرئيســية Wــي وضــع الــرؤى والتصــورات ٕالاســLاتيجية
والسياســات الكــى Wــي مجــال إعــداد املــوارد البشــرية وتنمي¼rــا Wــي انســجام مــع الخيــارات الوطنيــة وخاصــة
Wي مجاالت التشغيل وٕالاستثمار والتنمية الاقتصادية وٕالاجتماعية والثقافية.
وبين ــت الس ــيدة ال ــوزيرة أن ال ــوزارة انطلق ــت من ــذ بداي ــة س ــنة  W 2016ــي تنفي ــذ الخط ــة الجدي ــدة إلص ــالح
املنظومة الوطنية للتكوين امل *+وال *¹تدعم املكاسب املحققـة مـن ٕالاصـالحات السـابقة ودعمهـا Wـي اتجـاﻩ
مأسســ¼rا ومعالجــة النقــائص لرفــع التحــديات الداخليــة والخارجيــة Wــي أبعادهــا الاقتصــادية والاجتماعيــة
والتنظيمي ــة .وتمت ــد خط ــة ٕالاص ــالح ع[ ــى م ــدى خم ــس س ــنوات  .2020- 2016وق ــد ت ــم رص ــد ٕالاعتم ــادات
الضرورية لتنفيذ مشاريع ٕالاصالح .
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وحول ضـرورة انفتـاح مراكـز التكـوين أكـدت السـيدة الـوزيرة أن املؤسسـة الاقتصـادية °ـي شـريك مهـم Wـي
التكــوين امل+ــ* عــ نمــط التكــوين بالتــداول وسيتواصــل طيلــة ســنة  2019العمــل ع[ــى مزيــد انفتــاح املراكــز
ع[ى محيطها الاجتماي والثقاWي والاقتصادي ع تطوير الشراكة مع مختلف القطاعات.
وحــول التكــوين بمقابــل ذكــرت الس ــيدة وزيــرة التكــوين امل+ــ* والتش ــغيل أن مراكــز التكــوين امل+ــ* ت ــؤمن
التك ــوين املس ــتمر لفائ ــدة املؤسس ــات الاقتص ــادية بالتع ــاون م ــع املرك ــز ال ــوط* للتك ــوين املس ــتمر والLقي ــة
املهنية.
وبخصــوص دع ــوة ال ــوزارة إ ــى دع ــم التنش ــيط الش ــبابي للمتك ــون أف ــادت الس ــيدة ال ــوزيرة أن الوكال ــة
التونسية للتكوين امل *+تولت تطوير الحياة الجماعية داخـل مراكـز التكـوين امل+ـ* عـ إحـداث نـوادي
Wي مختلف املجاالت الشبابية والثقافية والرياضية.
وإنطلق ـ ــت الوكال ـ ــة بداي ـ ــة م ـ ــن س ـ ــنة  W 2015ـ ــي تنظ ـ ــيم املهرج ـ ــان ال ـ ــوط* الثق ـ ــاWي والريا Ãـ ــ *¤تتويج ـ ــا
ّ
والرياضية لشباب التكوين امل *+خالل كامل السنة التكوينية.
للمجهودات الثقافية
و Wــي إط ــار تفعي ــل الق ــانون املتعل ــق بإجباري ــة التك ــوين امل +ــ* وتنفي ــذ خط ــة إص ــالح التك ــوين امل +ــ* أك ــدت
الس ـ ــيدة وزي ـ ــرة التك ـ ــوين امل +ـ ــ* والتش ـ ــغيل أن ـ ــه ت ـ ــم إدراج مش ـ ــروع ¡ rـ ــدف إ ـ ــى ٕالاعتن ـ ــاء بفئ ـ ــة الش ـ ــباب
املنقطع ــ2ن مبكـ ـرا ع ــن الدراس ــة ) والبالغ ــة أعم ــارهم ب ــ2ن  16-14س ــنة( وال ــذين ال تت ــوفر ف ــrم ش ــروط
ٕالالتحــاق بمســالك التكــوين امل+ــ* مــن متابعــة مراحــل تكــوين تحضــ2ي تــؤهلهم لاللتحــاق باملرحلــة ٔالاوــى
للتكوين امل *+أو الاندماج Wي الوسط املW *+ـي إطـار عقـود للتـدريب امل+ـ* .وسـيتم W ،ـي مرحلـة أوـى ،ترك2ـ1
مراحل تحض2ية بمراكز التكوين امل *+التابعة بـالنظر للوكالـة الونسـية للتكـوين امل+ـ* بـثالث جهـات و°ـي
القصرين وسيدي بوزيد والق2وان بداية من دورة فيفري .2019
وفيما يتعلق بتعطل املركز القطاي للجبس بتطاوين بينت السيدة الوزيرة النقاط التالية :
 تم ترسيم املشروع Wي م12انية سنة .2012
 اندراج املشروع Wي إطار التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.
 ش ـ ــهد تنفي ـ ــذ املش ـ ــروع إش ـ ــكاليات تتعل ـ ــق أساس ـ ــا بالرص ـ ــيد العق ـ ــاري وبتحدي ـ ــد إختصاص ـ ــات
التكوين املزمع ترك12ها باملركز .
وسيتم تدش2ن املركز خالل انطالق الدورة التكوينية سبتم .2021
وحول مركز الفتاة الريفية بب* خداش أوضحت السيدة الوزيرة أنه :
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 تم إدراج املشروع Wي م12انية سنة  2012وانطلقت مصالح الـوزارة Wـي إنجـاز الدراسـات الهندسـية
واملعماري ــة س ــيما أن العق ــار مت ــوفر وع[ ــى مل ــك الوكال ــة التونس ــية للتك ــوين امل +ــ* ويمس ــح  4ه ــك
بمنطقة الدخيلة و°ي أرض مسيجة ومزودة باملاء والكهرباء منذ .1998
 رفــض ج ــزء م ــن املجتم ــع مل ــدني بالجه ــة إنج ــاز املشــروع ع[ ــى ه ــذا العق ــار واق Lــح انج ــازﻩ  Wــي موق ــع
أخر.
 اقLحــت الجهــة قطعــة أرض أخــرى تبعــد  4كلــم ع[ــى مدينــة بــ* خــداش وتــم إب ـرام عقــد الش ـراء
وتسجيله بتاريخ نوفم  2016وتوجrه ألمالك الدولة،
 عارض جزء اخر من املجتمع املدني فكرة إنجاز املشروع ع[ى هذﻩ القطعة
 راســل الســيد واــي مــدن2ن الســيد املــدير العــام للوكالــة التونســية للتكــوين امل+ــ* بتــاريخ  13ســبتم
 2017وأعلم ــه بتمس ــك املجتم ــع امل ــدني بإنج ــاز املش ــروع بمنطق ــة ب ــ* خ ــداش واس ــتغالل ٔالارض
الدولية املتع rsا من طرف مجلس التصرف باملحاضة،


تم اختيار مجمع الدراسات وتم الانطالق Wي إنجاز الدراسات الهندسية Wي  01مارس 2018

 وبخصــوص مركــز اللحــام بالفجــا تطرقــت الســيدة الــوزيرة إــى املشــكل العــام بخصــوص ٕالانتــدابات Wــي
القطاع العام مش2ة إى أنه تم طلب ترخيص استثنائي للوكالة للقيام باالنتدابات الضـرورية لحسـن
استغالل املشاريع الجديدة بعد إعادة توظيف املوارد البشرية  ،كما تم اقLاح قطعة أرض
 Wــي منطق ــة ب ــوغرارة م ــن ط ــرف الجه ــة .و إن ال ــوزارة  Wــي مرحل ــة تس ــوية الوض ــعية العقاري ــة  Wــي انتظ ــار
ترسيم املشروع واعداد ملف مكوناته .
وذك ــرت الس ــيدة ال ــوزيرة م ــن حه ــة أخ ــرى أن ــه ت ــم اح ــداث لجن ــة جهوي ــة برئاس ــة الس ــيد امل ــدير الجه ــوي
ملتابعــة مشــاريع التكــوين امل+ــ* بالجهــات و تضــم هــذﻩ اللجنــة كافــة الاط ـراف املتدخلــة Wــي قطــاع التكــوين
امل+ــ* .وتعقــد هــذﻩ اللجنــة جلســا{rا بصــفة دوريــة ملتابعــة تقــدم انجــاز املشــاريع واق Lـاح الحلــول لتجــاوز
ٕالاشكاليات.
وبينت أن سبب تأخر ٕالان¼rاء من اعداد الاسLاتيجية الوطنية للتشغيل مردﻩ ٕالاعتماد ع[ى التم*¤Ë
التشاركي إذ أن هذا التم *¤Ëيستدي تنسيقا مكثفا مع مختلف ٔالاطراف املعنية من وزارات وأطراف
إجتماعية مما يتطلب تمديدا Wي ٓالاجال املمجة .
ّ
وتقوم مصالح التشغيل باملتابعة الدقيقة ملختلف املنتفع2ن بالامج والتأكد من نسب ٕالادماج  .وقد
ّتم ــت برمجـ ــة دورات تكويني ــة لفائـ ــدة مستشـ ــاري التش ــغيل خـ ــالل سـ ــنة  W 2019ــي املهـ ــارات الحياتيـ ــة
واللغة الانقل12ية وتقنيات الاتصال والعالقة مع املؤسسات.
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وق ــد عمل ــت ال ــوزارة ع[ ــى س ــن ق ــوان2ن وتش ــريعات  rsــدف إح ــداث آلي ــات تع ــ Îبتأهي ــل ط ــال *Íالش ــغل
اسـ ــتجابة لحاجيـ ــات مؤسسـ ــات أو قطاعـ ــات إقتصـ ــادية بالخـ ــارج ع[ـ ــى غ ـ ـرار برنـ ــامج فرصـ ــ *¹والتكـ ــوين
التكمي[ ــي م ــن خ ــالل ت ــدخالت الـ ـامج النش ــيطة للتش ــغيل لت ــأم2ن عملي ــات تأهي ــل خصوص ــية لفائ ــدة
مختل ــف أص ــناف ط ــال *Íالش ــغل املس ــجل2ن بمكات ــب التش ــغيل والعم ــل املس ــتقل لإلس ــتجابة لحاجي ــات
مؤسس ــات أو قطاع ــات إقتص ــادية بالخ ــارج وإكس ــاrsم امله ــارات املطلوب ــة لالس ــتجابة لف ــرص التش ــغيل
املتاحة.
وتعم ــل ال ــوزارة م ــن منطل ــق تخفي ــف الض ــغط ع[ ــى س ــوق الش ــغل الوطني ــة والح ــد م ــن تف ــاقم ظ ــاهرة
البطالــة ع[ ــى اس ــتغالل أوس ــع لإلمكاني ــات املتاح ــة لتش ــغيل ط ــال *Íالش ــغل بالخ ــارج وذل ــك بالتع ــاون م ــع
مختلــف الشــركاء واملتــدخل2ن الــوطني2ن والــدولي2ن وقــد عملــت Wــي هــذا ٕالاطــار ع[ــى إعتمــاد تمËــ *¤يقــوم
ع[ــى الاستكشــاف امليــداني لفــرص التشــغيل بالخــارج مــن خــالل خــوض تجربــة إحــداث تمثيليــات بعديــد
البل ـ ــدان الش ـ ــقيقة والص ـ ــديقة  rsـ ــدف استشـ ـ ـراف حاجيا{ rـ ــا الحيني ـ ــة واملس ـ ــتقبلية للم ـ ــوارد البش ـ ــرية
واملس ــاهمة  Wــي تص ــويب ت ــدخالت ال ــوزارة والهياك ــل الراجع ــة له ــا ب ــالنظر ص ــوب إع ــداد وتأهي ــل ط ــال*Í
الشغل واملتكون2ن بما يتما Î¤Ïومتطلبات العمل بالخارج.
وذكـرت السـيدة الـوزيرة أن الـوزارة تعمـل بالتنسـيق مــع املصـالح امليدانيـة الراجعـة لهـا بـالنظر Wـي مجــال
مجاrsــة عمــل الشــركات الوهميــة للتوظيــف بالخــارج ع[ــى تكثيــف ٕالاعــالم وتحســيس طــال *Íالشــغل حــول
وج ــوب ت ــوفر الوث ــائق الثبوتي ــة ال ¹ــ* تفي ــد هوي ــة املش ــغل وطبيع ــة العالق ــة التعاقدي ــة وبض ــرورة اتب ــاع
مســالك التوظيــف الســليم ال¹ــ* تحــتم املــرور عــ قنــوات الجهــات الرســمية بمــا يمكــن مــن قطــع الطريــق
أمام كل مظاهر التحيل واملتاجرة بعروض الشغل الوهمية.
كما تعمل Wي إطار نشاطها املتعلق بمتابعة مؤسسات التوظيف بالخارج املرخص لهـا ع[ـى تحيـ2ن قائمـة
هياك ــل التوظي ــف ووض ــعها ع[ ــى ذم ــة العم ــوم بم ــا يس ــمح بتكثي ــف ٕالاع ــالم بش ــأ®rا ل ــدى ط ــال *Íالش ــغل
الراغب2ن Wي العمل بالخارج،
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كم ــا بين ــت أن ال ــوزارة بص ــدد مراجع ــة ٕالاط ــار التش ــريÑي امل ــنظم لعم ــل الوس ــطاء أو مكات ــب التوظي ــف
بالخارج وذلك من خالل تنقيح ٔالاوامر املتعلقة بإحداrÒا Wي اتجاﻩ تدعيم دور الرقابـة ع[ـى هـذا النشـاط
بصــفة عامــة وتجــريم عمليــات التحيــل أيــن كــان مصــدرها والتنســيق مــع الجهــات املعنيــة لتضــم2ن هــذﻩ
ّ
العقوبـ ــات باملجلـ ــة الجزائيـ ــة وقـ ــد تـ ـ ّـم للغـ ــرض إعـ ــداد مشـ ــروع قـ ــانون لتنظـ ــيم مجـ ــال تـ ــدخل مكاتـ ــب
التوظيف .
م ــن جه ــة أخ ــرى أوض ــحت الس ــيدة وزي ــرة التك ــوين امل +ــ* والتش ــغيل أن ال ــوزارة ش ــرعت  Wــي إط ــار تفعي ــل
اتفاقية الشراكة املمة مع وزارة العمل القطرية Wي أفريل  2018وال *¹تحصلت بمقتضـاها تـونس ع[ـى
 5آالف تأشــ2ة عمــل إضــافية ع[ــى تنفيــذ اســLاتيجية عمــل {rــدف إــى تحويــل هــذﻩ التأشــ2ات إــى فــرص
عمــل فعليــة لفائــدة التونســي2ن العــاطل2ن عــن العمــل ســواء مــ¶rم املســجل2ن بمصــالح التشــغيل امليدانيــة
بتونس أو لدى تمثيلي¼rا بالدوحة.
وأكدت السيدة الوزيرة Wي ختام ردها ع[ى تساؤالت السيدات والسـادة النـواب أن الـوزارة تعمـل ع[ـى
مراجعــة ال ـامج النشــيطة للتشــغيل وذلــك مــن خــالل مراجعــة أحكــام ٔالامــر املــنظم ل ـامج الصــندوق
الـ ــوط* للتشـ ــغيل ووض ـ ــع اسـ ــLاتيجية وطني ـ ــة للتشـ ــغيل تأخ ـ ــذ بعـ ــ2ن الاعتب ـ ــار لخصوصـ ــية الجه ـ ــات
والفئات بما يضمن الاستجابة لحاجيات املؤسسات.
وإن الــوزارة انطلقــت Wــي وضــع اســLاتيجية وطنيــة للمبــادرة الخاصــة rsــدف ضــمان التكامــل والتنــاغم
بــ2ن ال ـامج وآليــات املرافقــة والتمويــل والنفــاذ إــى الســوق مــن جهــة وإضــفاء مزيــد مــن النجاعــة ع[ــى
تدخالت الدولة من جهة أخرى بما يدعم مجال املبادرة الخاصة.
ّ
وتتمثل محاور الاسLاتيجية Wي :
 تنمية ثقافة املبادرة. تحديد مسار مرافقة متكاملة لفائدة الباعث2ن الشبان. تيس 2النفاذ إى مصادر التمويل. تيس 2النفاذ إى السوق.10
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 تبسيط ٕالاجراءات ٕالادارية. حوكمة العمل التشاركي ب2ن مختلف املتدخل2ن.وWــي هــذا ٕالاطــار بينــت الســيدة الــوزيرة أنــه تـ ّـم إعــداد مخطــط تنفيــذي يتضـ ّـمن  05ب ـرامج كــى بغــرض
ّ
تجسيم مختلف هذﻩ املحاور ومن ب2ن الامج املتعلقة بتبسيط ٕالاجراءات:
 خفض ٕالاجراءات ٕالادارية املتعلقة بإحداث املؤسسات من  9إى  4إجراءات.
 خفض أجل احداث املؤسسات من  11يوم إى  7أيام.
 وضع منظومة متابعة وتقييم للخدمات املقدمة لفائدة املبادرين
هذا باإلضافة إى العمل ع[ى وضع مسار متكامل للمرافقة قبل وخالل وبعـد إحـداث املشـروع عـ تطـوير
ّ
ّ
مكون ــات املرافق ــة واملتمثل ــة  Wــي املرافق ــة ،التموي ــل ،الض ــمان ) : (garantieع ــ بـ ـرامج الص ــندوق ال ــوط*
لل¶rوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وتطوير تدخالت اعتماد الانطالق.
وبخصــوص مش ــاريع الق ــوان2ن  ،أعلن ــت الس ــيدة ال ــوزيرة أن ال ــوزارة اس ــتكملت إع ــداد ك ــل م ــن مش ــروع
ّ
القـانون املتعلـق باالقتصـاد الاجتمـاي والتضـام* و مشـروع القـانون املتعلـق بتنظـيم التوظيـف بالخـارج
وسيتم إحال¼rما إى مجلس نواب الشعب حال عرضهما ع[ى انظار مجلس الوزراء للمصادقة.
ه ــذا وق ــد تعه ــدت الس ــيدة ال ــوزيرة بإف ــادة اللجن ــة بأجوب ــة كتابي ــة تفص ــيلية بخص ــوص جمل ــة ٔالاس ــئلة
املطروحـ ــة  .وقـ ــد وردت هـ ــذﻩ ٔالاجوبـ ــة بتـ ــاريخ  30نـ ــوفم  2013وتـ ــم تضـ ــم2ن ملخصـ ــات م¶rـ ــا بـ ــالتقرير
املعروض ع[ى اللجنة .
وصادقت اللجنة ع[ى الباب السابع والعشرون من مشروع م12انية الدولة لسنة  2019املتعلق بم12انية
وزارة التكوين امل *+والتشغيل وع[ى التقرير املعروض بأغلبية أعضاrÚا الحاضرين Wي جلس¼rا املنعقدة
بتاريخ  30نوفم . 2018
رئيس اللجنة

مقرر اللجنة

هيكل بلقاسم

لخضر بلهوشات
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