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 المشاركة في الحوار الوطني حول التشغيل،  حية في البالدن القوى الإ

 لتونسبناء مستقبل أفضل  الرامية الى 1177 جانفي 71 -ديسمبر  71 تكريسا ألهداف ثورة
دعيما ترامة لجميع التونسيين و كومات الحرية والقمان مضوالفساد و  فلم والحيظال عوالقطع م
 راطي التعددي،قال الديمقمسار االنت لمكاسب

الثروات  قتقادر على خلتقيمة مضافة وتقدرة تنافسية وتشغيلية عالية  يتقتااد وطني  ال بناءو 
بين  اهالتوزيع العادل لثمار و المستدامة  وضامن للتنميةوفرص العمل الالئق في كل الجهات 

  الفئات االجتماعية والجهات التونسية،مختلف 

مقراطي بالخيار الديو  إدارة الشأن العامفي  الوطني لحوارالنهج التشاركي ال ي جسمه اايمانا ب
المبنية على موازين القوى دون مراعاة  الّتجا باتعن  ، عوضاالمعزز بمنهج التوافق الوطني

اربة ركيزة أساسية للمقكمن  الثورة ال ي لعبه المجتمع المدني  الدوربو  ،للمالحة الوطنية
  م المسندة للرباعي الراعي للحوار،جائزة نوبل للسالب المتوجةالتونسية 

 الشغل قو بس ضو هوالني اعالسلم االجتم زيز تععلى أهمية الحوار االجتماعي في منهم  تأكيدا
الحكومة التونسية واالتحاد من  ممضىاالجتماعي ال لعقدلواألساسي الدور المحوري وعلى 

جانفي  71العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للاناعة والتجارة والاناعات التقليدية يوم 
  ،له ا الحوار منطلقك 1172

همها أحد أ تمثل البطالة ألبعادتعددة امو  مختلفةتحديات  من البالد ههتواجبما  وعيا منهم
تعيشه  لظرف ال يتعقيدا ا ا، زادههيكلية مالزمة لسوق الشغل في تونس من  عقود كإشكالية
 رتفعةعليه نسبة بطالة موالغالب  الهشوالعمل بتفاتقم االتقتااد غير المنظم  متسالمالبالد 

  ،داخليةالمناطق الو التعليم العالي والشباب  شهاداتحاملي و  لدى المرأةخااة و 

ه في بناء الوطن وتعزيز دور كقوة فاعلة في  للشباب صوفير الفر تإعادة األمل و  ىا علاحر 
وحماية له من مخاطر االنسياق وراء مجموعات التنمية االتقتاادية واالجتماعية الشاملة 

 ،االنحراف والتطرف والعنف واإلرهاب
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 تطلبييرتكز أساسا على دفع االستثمار العام والخاص و  إشكالية البطالة حل نأمنهم ب يقينا
ين والشركاء االجتماعيين والفاعلين االتقتااديواألحزاب  الحكومةجهدا استثنائيا وتشاركيا من 
 المبادرةو  تقتراحاالللعب دور محوري في التفكير و  جميعا نالمدعويوالخبراء والمجتمع المدني 

فة لتقليص باواضحة المعالم في ه ا المجال ل رؤية والخروج بمشروعواستنباط الحلول 
متواالة من نسب البطالة والستغالل كل مكامن التشغيل الممكنة ولتوجيه طالبي الشغل نحو 

 ،واعدة مهن مستقبلية

الفاعلين  عم محل توافقخطوطها العريضة  أن تكونيتطلب بنجاح ه ه الرؤية،  بأن منهم وعيا
وتؤدي إلى اعتماد مجموعة من المبادئ  االتقتااديين والشركاء االجتماعيين والمجتمع المدني

ءات لوضع إجراإرساء توجه موحد ب والتوجهات تندرج ضمن الحلول العاجلة واآلجلة وتسمح
 ،التنفي  والمتابعة بما يتماشى مع مضامين العقد االجتماعي

 مارس 71و 71و 71 أيام أشغاله انطلقت ال ي حول التشغيل وطنيال لحوارتثمينا لمسار ا
جميع  من كبيرا انخراطا وترجم والحوارات بالنقاشات غنيا كانوال ي العمل  بورشات 1171

 ،لبطالةالمجهود الوطني في مقاومة ا في المشاركين

  : العمل على عن فانهم يعلنون

 لفي ك الالئق شغلال مواطن أكبر عدد من توفير على تقادر تنموي منوال إرساء .7
رتكز على يعبر بناء اتقتااد وطني  الداخلية المناطق وخااة البالد جهات

 ،إلنتاجيةاتطوير و  المعارف تراكم على ويعتمد القطاعات  ات القيمة المضافة العليا
ات وتوجيه االنتدابوللنمو اإلدماجي لالتقتااد الوطني  تدعيم القدرة التشغيلية .1

يقية الحقتها المدروسة و احاجيحسب  األولويةالعمومية نحو الجهات والقطاعات  ات 
 ،أكثر من طاتقته موميل القطاع العال يحمّ بما  ضروريةال

ية بما يدعم تنافسبالحوار االجتماعي االستثمار والنهوض تحسين مناخ األعمال و  .2
 العام اعالقط بين الشراكة يفعلاالستثمارات و المؤسسات االتقتاادية ويستقطب 

وتقدرته على خلق مواطن من مردودية االتقتااد الوطني  رفعوي الخاص والقطاع
  ،قالالئالشغل 
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لف بما يضمن االنسجام والتكامل بين مخت ااالح منظومة التعليم والتكوين والتأهيل .1
من التكوين المهني األساسي  مكونات منظومة اعداد الموارد البشرية وبما يجعل

لها ويضمن مالءمة مخرجات ه ه المنظومة مع احتياجات سوق  امكونا استراتيجي
 الشغل ومتطلبات االتقتااد الوطني،

مشاريع تساهم في تنمية روح المبادرة العمال وبع  االريادة موحدة لإرساء منظومة  .1
ير من المرافقة والتأط باعثي المشاريع تمكنو  وثقافة التعويل على ال ات العملو 

 ماادرو  األسواق إلىنفا  الوتيسر  خالل وبعد عملية بع  المشروعتقبل و  واالسناد
 ،المالئمة التمويل

لية كركيزة مستقبلية واعدة  ي تقدرة تشغي االتقتااد االجتماعي والتضامنياالرتقاء ب .1
 ،عالية

 لجهاتا في خااة مستغّلة غير تشغيل مكامن إرساء منظومة الستكشاف واستغالل .1
وتأخ  بعين االعتبار خاوايات كل  الشغل إحدا  نسق تدفع والقطاعات الواعدة

 ،ميزاتها التفاضليةمواردها البشرية و ن ثرواتها و جهة وتثمّ 
الوساطة  يف كميا ونوعيا اتقدراتهللتشغيل والترفيع من  العمومية الماالح عايرت .8

ي المرافقة واالسناد لطالبعملية تأمين  فيبين العرض والطلب في سوق الشغل و 
 الشغل،

إعادة النظر في البرامج النشيطة للتشغيل وايالء أهمية خااة لعمليات المرافقة  .9
إطار  تشغيليتهم فيطالبي الشغل من أجل تحسين والتوجيه لواالحاطة المشخاة 
 ،اعدةالو و  ةالتشغيلي طاتقةوبما يستجيب لحاجيات القطاعات  ات ال العمل الالئق

وضع النهوض بالتشغيل كمحور أساسي للحوار االجتماعي واإلسراع في تنفي   .71
 ،مضامين العقد االجتماعي بما فيها احدا  المجلس الوطني للحوار االجتماعي

 قطاعيةال السياساتمحورا لكل تضع التشغيل  متكاملة وطنية ةاستراتيجي ضعو  .77
 المتعلقةو  والمؤسساتية والمالية االتقتاادية خااة األبعاد لكل شاملة مقاربة وتتبنى

 وتؤمن التنسيق بين مختلف لتشغيلا حوكمة تعزز منظومة إرساءمع  بالميزانية
على المدى القاير تتكامل مع  اإلجراءاتطالق مجموعة من ا  و  ،مبادرات التشغيل

 .طويللى المدى المتوسط والع للتشغيل اإلستراتجيةالمقاربة 


