الجمهورية التونسية
مجلس نواب الشعب
مﺤضر
اجتماع لجنة الشباب والشؤون الثقافية وال"#بية والبﺤث العلمي
بتاريخ  1مارس 2021
اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
جلسة عدد 15
• تاريخ ٕالاجتماع  1 :مارس .2021
•جدول ٔالاعمال :
 تقديم مق"#ح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد  38لسنة  2020املؤرخ +ي  13اوت 2020واملتعلق بأحكام استثنائية لإلنتداب +ي القطاع العمومي  .عدد2021/08
من طرف أصحاب املبادرة التشريعية .
 ٕالاستماع إSى السيدة الوزيرة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية حولمق"#ح القانون املذكور .
 ٕالاستماع إSى ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية حول مق"#ح القانون املذكور .•الحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور :
الحاضرون  - ( 12 ) :املعتذرون  - ( 1 ) :املتغيبون ( 9 ) :

افتتاح الجلسة (09.30) :
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رفع الجلسة (12.30) :

•مداوالت اللجنة :
اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية وال"#بية والبحث العلم bبتاريخ  01مارس ، 2021
برئاسة السيد فيصل الطاهري للنظر +ي مق"#ح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد  38لسنة
 2020املؤرخ +ي  13اوت  2020واملتعلق بأحكام استثنائية لإلنتداب +ي القطاع العمومي .
عدد2021/08
وقد تضمن جدول اعمال الاجتماع النقاط التالية :
• تقديم مق"#ح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد  38لسنة  2020املؤرخ +ي  13اوت 2020
واملتعلق بأحكام استثنائية لإلنتداب +ي القطاع العمومي  .عدد 2021/08من طرف
أصحاب املبادرة التشريعية .
• ٕالاستماع إSى السيدة الوزيرة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية حول مق"#ح
القانون املذكور .
• ٕالاستماع إSى ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية حول مق"#ح القانون املذكور .
و توSى كل من السيدين فيصل الطاهري وحسونة الناصفي تقديم مق"#ح القانون املذكور
كممثلuن عن أصحاب املبادرة التشريعية وبيان شرح أسبابه  ،حيث يتضمن مق"#ح القانون
فصلuن :
فصل أول  :يلwى الفصل السادس من القانون عدد  38لسنة  2020ويعوض بما يxي :
فصل سادس جديد  :يستكمل تنفيذ هذا القانون إSى أن يتم قبول جميع املسجلuن
باملنصة الرقمية ويصبح نافذا بداية من املصادقة عليه وختمه ونشرﻩ بالرائد الرسمb
للجمهورية التونسية .

2

فصل ثاني  :يمكن ٕالانتداب بصفة استثنائية املشمولuن بالقانون عدد  38لسنة 2020
الذين تجاوزت س م  45سنة مع تحديد سقف عمري اليتجاوز  50سنة بالنسبة
للمتحصلuن عxى ٕالاجازة أو ٔالاستاذية أو ما فوقها .
وحيث جاء +ي شرح أسباب مق"#ح القانون أن الغاية من سنه إنصاف املتخرجuن الذين
عانوا من الحرمان والميش ،حيث حرموا من الانتدابات ال bبرمجت سنة  2012ألنه تم
قبول ٔالاك" سنا واليوم يتم إقصام ضمن هذا القانون مرة أخرى .
وحيث أن ٔالاحكام الصادرة بموجب القانون عدد  38لسنة  2020ي أحكام استثنائية
وحيث أن هذا القانون اليستث bمن تجاوزت سنه  40سنة إSى حدود  50سنة خاصة وأن
إمكانية مباشرة الوظيفة العمومية إSى حدود  65سنة أصبح ممكنا وبذلك يمكن أن ال تقل
مدة العمل الفعلية عن  15سنة وي مدة كافية لإلنتفاع بالتقاعد  ).من يتم انتدابه +ي
سن  50سنة بإمكانه أن يق bف"#ة  15سنة بالوظيفة العمومية (
وقد أكد السيد فيصل الطاهري أن الحق +ي الشغل هو حق دستوري يكفله الدستور وأنه
من واجب الدولة إنصاف من تجاوز س م  45سنة من أصحاب الشهائد العليا بشرط أن
اليتجاوز س م  50سنة .
وبuن السيد حسونة الناصفي أن القانون عدد  38لسنة  2020يطرح عديد ٕالاشكاليات عxى
ّ
مستوى تأويل أحكامه وأن صياغة ٔالاوامر ال"#تيبية ولد جدال كب"uا للمشمولuن بأحكام هذا
القانون وهو ما طرح نقاشا داخل اللجنة حول إشكاليات تطبيق القانون من طرف سلطة
ٕالاشراف وأن مق"#ح تنقيح القانون املذكور آعالﻩ املعروض عxى اللجنة يمس من مسألة
جوهرية +ي القانون عدد 38لسنة  2020لكنه ال يلwي الصبغة ٕالاستثنائية ألحكامه  .وأن
أصحاب املبادرة التشريعية لد¤م ٕالاستعداد للتفاعل مع مختلف وجهات النظر ؤالاخذ
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بعuن ٕالاعتبار للقوانuن وٕالاجراءات الجاري ¥ا العمل بما +ي ذلك أنظمة التقاعد +ي تونس
واملساواة بuن القطاع العام والخاص .
وتفاعال مع تقديم مق"#ح القانون عدد 2021/08بuن عدد من السيدات والسادة النواب أن
القانون عدد 38لسنة  2020لم ينص عxى املنصة الرقمية ومدة فتحها وإغالقها ال bتم
التنصيص عل©ا بالفصل السادس جديد من مق"#ح القانون املتعلق بتنقيح القانون عدد38
لسنة  2020واكتفى بتحديد مدة نفاذ القانون ب ـ  4سنوات باعتبارﻩ يت¬ل +ي إطار ٔالاحكام
استثنائية ؤالاحكام الاستثنائية تقت bبالضرورة أن تكون محددة +ي الزمن .
وتم التساؤل عن عدد هذﻩ الفئة العمرية ال bمن املمكن أن يشملهم هذا التنقيح وتأث"uات
ذلك عxى الصناديق الاجتماعية والقيمة املالية للتقاعد الذي سيتحصل عل©ا من سيتم
انتدا¥م +ي سن  50سنة .
كما تم التساؤل من طرف أحد النواب عن قدرة هذﻩ الفئة العمرية )فوق  45سنة ( عن
تقديم إضافة +ي قطاع الوظيفة العمومية الذي يشكو +ي ٔالاصل من تضخم +ي أعداد
املوظفuن وهو توجه ال ينسجم مع طلبات صندوق النقد الدوSي الذي طلب التخفيض +ي
عدد املوظفuن وعليه فإن هذﻩ املبادرة التشريعية تتناقض مع التوجه نحو التقليص +ي
عدد املوظفuن العموميuن وتمس من مبدأ تكافؤ الفرص .
وتمت ٕالاشارة من طرف عدد من النواب إSى أن الفصل سادس جديد من مق"#ح القانون
موضوع نطر اللجنة سيؤدي إSى فتح السقف الزم bلتسجيل جميع امل"#شحuن املشمولuن
بالقانون عدد  38لسنة  2020واملشمولuن بالتنقيح  ،وهو ما سيجعل أحكام القانون تخرج
من إطارها ٕالاستئنائي لتصبح أحكام دائمة +ي الزمن وتفقد القانون صبغته ٕالاستئثنائية
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إضافة إSى املخاطر امل"#تبة عن ذلك من ٕالاخالل بالتوازنات املالية واملساس بالصناديق
الاجتماعية .
كما شدد عدد من النواب عxى ضرورة املحافظة عxى إجراء املناظرات العمومية لإلنتدابات
لضمان حق خري¸ي التعليم العاSي من الشباب +ي الشغل وضمانا ملبدأ تكافؤ الفرص .
ولدى ٕالاستماع إSى السيدة الوزيرة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية بينت
سياد¹ا أن تم بمجهود استثنائي وكب "uو+ي ظرف زم bوج ¬uصياغة مشروع مرسوم ترتيbº
لتطبيق أحكام القانون عدد 38لسنة  2020وذلك بعد التوصل باملالحظات الوجوبية
ملختلف الوزارات حوله ،وسيتم قريبا عرضه عxى أنظار مجلس وزراء  ،لكن تقديم مق"#ح
قانون جديد لتنقيح القانون عدد 38لسنة  2020يمكن أن يؤدي إSى تعديالت ستؤثر عxى
تطبيق القانون برمته وعxى املقاييس املعتمدة +ي مستوى املنصة الرقمية للتسجيل الb
أحدثت +ي الغرض .
وأكدت أن فلسفة القانون عدد 38لسنة  2020بنيت عxى إنصاف فئة معينة لكن عxى
الدولة إح"#ام القواعد العامة للتصرف +ي الوظيفة العمومية وحاجيات املصالح ٕالادارية و
أفادت أن تحديد الحاجيات واملؤهالت يتم بالرجوع لإلدارات املعنية  .كما ن½ت السيدة
الوزيرة إSى أن التوجه نحو تطبيق القانون +ي مدة غ "uمحددة سيجعله يأخذ صبغة ٔالاحكام
العادية وهو ما يتنا+ى مع إرادة املشرع الذي سن القانون عدد  38لسنة . 2020
وأكدت سياد¹ا أن العمل ال bقامت به الوزارة ّ
تم +ي إطار إح"#ام تنصيصات القانون
والدستور واملعاهدات الدولية  ،وقد تم إنشاء مشروع املنصة الرقمية لتسجيل املشمولuن
بالقانون وذلك بتجميع املعطيات بناء عxى إحصائيات مكاتب التشغيل والعمل املستقل
وسيتم تحديد تاريخ فتح املنصة الرقمية وإغالقها وتطبيقه عxى كل امل"#شحuن عل¾ قدم
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املساواة دون استثناء  ،وذلك ح¾ يكون هناك تنافس نزيه و موضوÀي بي م +ي إطار
الشفافية.
وأشارت إSى أنه رغم الصبغة ٕالاستثنائية للقانون من الضروري تحديد املؤهالت ال bيجب
أن تتوفر +ي امل"#شح بحيث يتم املوازنة بuن ٕالاستجابة ملختلف حاجيات املصالح ٕالادارية
ومختلف الفئات الّ b
نص عل©ا القانون عدد 38لسنة  2020والكفايات واملؤهالت املطلوبة
.
مشددة +ي ذات ٕالاطار عxى أن إنصاف فئات معينة ال يجب ان يكون سببا ّ
للحد من قواعد
املساواة بالنسبة لألجيال القادمة .
وأكدت +ي ختام مداخلا بأنه ستكون هناك +ي ٕالابان مناش "uتفس"uية رفعا لكل التباس .
وتمحورت تساؤالت السيدات والسادة النواب أساسا حول تاريخ صدور ٔالامر ال"#تيbº
لتطبيق القانون عدد 38لسنة  ، 2020تاريخ انطالق التسجيل باملنصة الرقمية  ،ومدى
شروع رئاسة الحكومة +ي ضبط معطيات حول حاجيات املصالح ٕالادارية .
وبuن السيد فيصل الطاهري كممثل عن أصحاب املبادرة التشريعية موضوع نطر اللجنة ّأن
الفصل  6جديد من مق"#ح القانون املتعلق بتنقيح القانون  38لسنة  2020املؤرخ +ي 13
أوت  2020واملتعلق بأحكام استثنائية لإلنتداب +ي القطاع العمومي يمكن أن يتم مراجعته
من طرف اللجنة +ي إتجاﻩ التمديد +ي مدة  4سنوات باعتبارها مدة غ "uكافية مع ضبط
سقف زم bلنفاذ القانون وعليه فإن املنصة الرقمية للتسجيل لن تبقى مفتوحة إال +ي
إطار الح ¬uالزم bاملسموح به وبالتاSي يتم الحفاظ عxى الصبغة ٕالاستثنائية ألحكام القانون
املذكور آعالﻩ ولدى ٕالاستماع إSى السيدة املمثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أشارت إSى
أن التمديد +ي آجال التسجيل باملنصة الرقمية ال bسيتم إحداÄا بموجب الامر ال"#تيbº
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لتطبيق القانون عدد  38لسنة  2020دون ضبط هذﻩ املدة س"uجع القانون إSى صبغة
ٔالاحكام العامة وهو ما سيخلق تعارض مع القانون املنظم للوظيفة العمومية  ،وتساءلت
حول وجود احصائيات من عدمها لعدد املعنيuن من هذﻩ الفئة العمرية بuن  45سنة و50
سنة ودراسة جدوى إضافة هذﻩ الفئة لقطاع الوظيفة العمومية.
وأشارت إSى وجود اشكاليات بخصوص الاسالك املهنية ال bتحال عxى التقاعد +ي سن 57
سنة خاصة ما يعرف باألسالك املهنية النشيطة بحيث لم يتم استثناؤها صراحة +ي نص
مق"#ح القانون املعروض عxى اللجنة .
وحول تساؤل عن ماذا يمكن أن تقدمه الدولة لهذﻩ الشرائح والفئة املهمشة أجابت
السيدة ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية أنه يمكن التفك+ "uي إحداث صناديق تمويل
مشاريع خاصة لهذﻩ الفئة .
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رئيس
مقررة اللجنة

اللجنة

السيد فيصل الطاهري
صفاء الغريPQ

السيدة

