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التشغيل: حق دستوري ونقطة خالف بني الّدولة وصندوق النقد الدويل.  

بالرائد   2021 لسنة  التكمييل  املالية  قانون  نرش  مع 

الدولة واإلجراءات  احتوى تحيني ملوازنات  الذي  الرسمي 

املزعم تنفيذها يف األشهر القليلة املتبقية من سنة 2021 

لسنة   38 بقانون  املعنيني  العمل  عن  العاطلون  فُوجئ 

التكميلية  امليزانية  يف  القانون  هذا  إدراج  عدم   2020
ونية الحكومة اإلخالء بتعهدات الحكومة السابقة بربمجة 

رئيس  وقعه  الذي  بالقانون  للمعنيني  استثنائية  انتدابات 

بالرائد  ونرش   2020 سنة  من  أوت  شهر  يف  الجمهورية 

الرسمي ليصبح ملزما للدولة التونسية .

أصحاب  مبمثيل  لقائه  عند  الجمهورية  رئيس  أكد 

الشهادات العاطلني عن العمل عىل الوضعية الصعبة التي 

تعيشها املالية العمومية مام يحول دون استيعاب املزيد 

من املوظفني و االنتدابات الجديدة ورّصح عن نيته بعث 

وزيرة  لقائه  وعند   . البطالة  مشكلة  لحل  أهلية  رشِكات 

التجارة تطرّق الرئيس إىل إمكانية تعديل املجلة التجارية 

يف اتجاه إحداث قانون لبعث رشِكات أهلية متكن املواطن 

وخاصة الشباب من خلق الرثوة .

من جهة أخزى، تفيد املعطيات املنشورة ان عدد موظفي 

القطاع العمومي ارتفع ب 17 ألف موظف خالل السنة 

األرقام  حسب  األجور  كتلة  ارتفاع  إىل  إضافة  الحالية، 

 964 ب  لسنة2021  التكمييل  املالية  بقانون  املنشورة 

الستعداد  نظرا  وذلك   2020 بسنة  مقارنة  دينار  مليون 

حكومة نجالء بودن لتسوية وضعية عامل الحظائر حسب 

االتفاقيات التي سبق إمضائها بني الحكومة واتحاد الشغل 

التي تشمل 31 ألف عامل .

ورقة  لالقتصاد  التونيس  املرصد  نرش  وأن  سبق  وقد  هذا 

تحليلية -ما وراء األرقام- تحت عنوان تطور التشغيل يف 

الوظيفة العمومية، تطرق فيها إىل سياسة االنتداب التي 

تنتهجها الدولة التونسية بني سنتي 2008 و2016 حيث 

وقع اعتامد سياسة الدفع والتوقف )stop & go( لرتتفع 

االنتدابات بشكل مستمر بني سنتي سنة 2008 و2014 

العاملني  عدد  يف  التخفيض  ويقع   2015 سنة  ولتتوقف 

التوقف مع إمضاء تونس  . يتواصل  العمومي  القطاع  يف 

اتفاقية مع صندوق النقد الدويل كان أحد رشوطها إيقاف 

االنتدابات يف القطاع العمومي .  

الكاتب: املرصد التونيس لالقتصاد

i.  سمري بن عمر: تفعيل القانون عدد 83 كان من أهم الوعود 
التي أطلقتها الحكومة فور توليها املسؤولية

 (nessma.tv) 

ii.  وقّعه الرئيس ثم اعتربه "بيعا لألحالم".. قانون 83 يفتح جرح 
املتعطلني عن العمل يف تونس | أخبار سياسة | الجزيرة نت

 (aljazeera.net)

iii(shemsfm.net).قيس سعيد: 'الرشكات األهلية 

iv.Dernière minute - Rapport : 
Poursuite de la hausse des salaires des 
fonctionnaires d’environ 1 milliard de 
dinars - Tunisie (tunisienumerique.com)

منذ  العمومية  الوظيفة  اإلنتدابات يف  توقف  لإلقتصاد:  التونيس  املرصد   .v
Shems FM سنة 2014 -

iv 2008 ــــ2016 : تطور التشغيل يف الوظيفة العمومية | املرصد 
(economie-tunisie.org) التونيس لالقتصاد

iiv.  الكورونا وقطاع الصّحة يف تونس: األزمة الفرصة
Legal Agenda (legal-agenda.com)

اذا  االنعاش  وممريض  وتقنيي  أطباء  نقص  اشكالية  سنواجه   iiv
تواصل املنحى التصاعدي لالصابات بفريوس كورونا | االخبار

 (tunisiatv.tn)

لعدة  نسبيا  فاشلة  كانت  املدرسية  العودة  الرتبية:  وزير   xi  

أسباب من أهمها نقص املوارد البرشية وتعطل مشاريع التوسعة 

(tunisiatv.tn) | االخبار

تشخيص  عىل  تقوم  إسرتاتيجية  تبني  املستحسن  من 

القطاع  بالعاملني يف  يتعلق  الحايل خاصة فيام  للوضع 

العمومي  القطاع  قدرة  عدم  معضلة  لحل  العمومي 

عىل استيعاب املزيد من اليد العاملة من جهة وحاجة 

بعض القطاعات ملزيد االنتدابات من جهة أخرى، عىل 

غرار قطاع الصحة الذي أظهر نقص يف املوارد البرشية 

خالل أزمة كورونا   وقطاع الرتبية والتعليم الذي يرصح 

وزير الرتبية يف كل عودة مدرسية عىل نقص يف اإلطار 

الرتبوي .

الخيارات  بعنوان  األرقام  وراء  ما  أخرى،  نرشية  ويف 

العمل داخل  السياسية واالقتصادية تعيق خلق فرص 

الواليات، حلّل املرصد التونيس لالقتصاد توزيع نصيب 

و2018   2009 سنتي  بني  العمل  فرص  من  الفرد 

عدم  أن  إىل  التحليل  انتهى  حيث  الخاص.  القطاع  يف 

املناطق  يف  التحتية  البنية  وتراجع  السيايس  االستقرار 

من  الفرد  نصيب  انخفاض  إىل  أدى  ما  هو  الداخيل 

العمل يف هذه الجهات. حيث فقدت معظم الواليات 

خالل  العمل  فرص  خلق  عىل  قدرتها  نصف  الداخلية 

السياسات  لفشل  واضح  تجل  يف  املاضية  العرشية 

الشغل  فرص  لخلق  الدولة  تنتهجها  التي  االقتصادية 

خاصة يف املناطق الداخلية التي تشكو منذ الثورة من 

نسبة بطالة مرتفعة وقدرة تشغيلية ضعيفة .

اليد  استيعاب  مزيد  عىل  الدولة  قدرة  عدم  بني 

العمومية  الوظيفة  يف  املؤهلة  والغري  املؤهلة  العاملة 

الجهات  يف  التنمية  مؤرشات  وتراجع  سواء،  حد  عىل 

دون  تحول  التي  املهرتئة  التحتية  والبنية  الداخلية 

تشجيع االستثامر فيها وخلق فرص تشغيل يف القطاع 

الخاص، فإن الحكومة التونسية يف حاجة ملحة لوضع 

إسرتاتيجية واضحة عىل املدى املتوسط والطويل للحد 

من البطالة واالبتعاد عن الحلول قصرية املدى عىل غرار 

األليات وعامل الحظائر والقوانني الظرفية.
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