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•مداوالت اللجنة :
اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية وال*)بية والبحث العلم Pبتاريخ  03مارس ، 2021
برئاسة السيد فيصل الطاهري ملواصلة النظر ي مق*)ح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد
 38لسنة  2020املؤرخ ي  13اوت  2020واملتعلق بأحكام استثنائية لإلنتداب ي القطاع
العمومي عدد. 2021/08
حيث تم التطرق إ_ى آجال فتح املنصة الرقمية لتسجيل امل*)شحYن لإلنتداب وإغالقها ،وقد
الحظ أحد النواب أن مسألة ٓالاجال بخصوص فتح املنصة الرقمية لتسجيل امل*)شحYن
وإغالقها oي نفس ٓالاجال ال Ptتنسجم مع مدة نفاذ القانون عدد 38لسنة  2020املزمع
تنقيحه بمقت wxyهذا املق*)ح ،وبالتا_ي oي آجال تنسحب عzى مق*)ح تنقيح القانون ٔالاصzي ،
وأكد عدد من النواب عzى أن تعديل مدة فتح ٓالاجال للتسجيل باملنصة الرقمية وإغالقها
سيمس من آجال نفاذ القانون عدد  38لسنة  2020من جهة ،ومن صبغة ٔالاحكام
ٕالاستثنائية لإلنتداب ي القطاع العمومي املنصوص علا بالقانون من جهة أخرى ،كما
سيمس من جوهر القانون .
هذا وطالب مجموعة من أعضاء اللجنة بمزيد التدقيق ي مق*)ح القانون املتعلق بتنقيح
القانون عدد  38لسنة  2020وتأجيل النظر فيه إ_ى حYن صدور املرسوم ال*)تي Pاملتعلق
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بتطبيق القانون عدد 38لسنة  2020ليتم عzى ضوئه النظر ي وجاهة هذﻩ املبادرة
التشريعية ،واعت) عدد آخر من النواب أن هناك إمكانية أن يتم تمكYن من هم فوق سن
 45سنة من ال*)شح بمقتٔ wxyالامر ال*)تي Pالذي سيضبط كل التفاصيل املتعلقة بتطبيق
القانون آنف الذكر  ،مش)Yين إ_ى أنه يمكن التخzي عن هذﻩ املبادرة التشريعية باعتبارها
ستصبح من دون جدوى إذا تم التنصيص عzى إمكانية انتداب هذﻩ الفئة بنص املرسوم
املذكور آعالﻩ .
وطرحت عديد التساؤالت من طرف السيدات والسادة النواب عن أسباب تأخر إصدار ٔالامر
ال*)تي Pاملتعلق بتطبيق القانون عدد 38لسنة  ، 2020وتأخر انطالق العمل باملنصة
الرقمية لتسجيل امل*)شحYن لإلنتداب وال Ptسبق وأن تعهدت السيدة الوزيرة لدى رئيس
الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية بأا ستنطلق ي العمل خالل شهر جانفي . 2021
وشدد أغلب أعضاء اللجنة عzى ضرورة تسريع الحكومة بنشر ٔالامر ال*)تي Pآنف الذكر
وانطالق العمل باملنصة الرقمية لتسجيل امل*)شحYن  ،واستحسنوا فكرة ال*)يث وتأجيل
النظر ي مق*)ح القانون موضوع التداول ح wtصدور ٔالامر ال*)تي Pاملتعلق بتطبيق القانون
عدد 38لسنة  ، 2020مع)ين ي ذات الصدد عن تمسكهم ّ
برد ٕالاعتبار للشباب املهمش
الذي عانى من ٕالاقصاء عzى مدى سنوات عديدة .
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وتم بعد التداول  ،التصويت باملوافقة عzى تأجيل النظر ي مق*)ح القانون املتعلق بتنقيح
القانون عدد 38لسنة  2020املؤرخ ي  13اوت  2020واملتعلق بأحكام استثنائية لإلنتداب
ي القطاع العمومي إ_ى حYن صدور ٔالامر ال*)تي Pاملتعلق بتطبيق القانون عدد 38لسنة
 2020بالرائد الرسم Pللجمهورية التونسية وذلك بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين .
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