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 والقطاع القطر حول خلفية .1

 

 وينطوي ).%14,7( البطالة من يعاني العاملة القوة من نسبيا كبيرا عددا فإن لتونس، الجيد الكلي االقتصاد أداء من بالرغم
 بطالة نسب والنساء الشباب فئة تعرف حيث والجنس، التعليمي، والمستوى السن، حسب كبيرة تباينات على المتوسط هذا

 خالل العالي التعليم خريجي بين كبيرة بصورة البطالة نسبة ارتفعت وقد .والرجال سنا األكبر بالمجموعات مقارنة عالية
 في بالمشاركة يتعلق ما في الجنسين بين فالفروق ذلك، على عالوة .%23 إلى %5 من 2009و 1994 بين ما الفترة
 في الرجال لدى %74 بنسبة مقارنة فقط %28 إلى العاملة القوة في النساء مساهمة نسبة وصلت إذ صارخة، العاملة القوة
 لتزايد نظرا اب،الشب الخريجين لدى خاصة البطالة، أعداد ترتفع أن المتوقع من القريب، المستقبل وفي .2008 عام

 .التشغيل مجال في الوساطة عملية وضعف الطلب كفاية وعدم العاملة، اليد من العرض

 للتنمية عشر الحادي المخطط إطار في المطلقة أولويتها التشغيل مسألة التونسية الحكومة جعلت التحديات، هذه ولمواجهة
 التنافسية، من والرفع الخاص، القطاع تطوير مثل الطلب، جانب على تدخالت النهج هذا ويتضمن .2007-2011

 بين للتوفيق العمل سوق في والوساطة المهني، التكوين وأنظمة التعليم قبيل من العرض، جانب على وتدخالت واالبتكار؛
  .والطلب العرض

 وخاصة العالمية، صاديةاالقت لألزمة السلبية التأثيرات من الحد في تونس أمام الرئيسي التحدي يتجلى القصير، المدى وعلى
 التحدي سيتمثل الطويل، إلى المتوسط المدى وعلى .هيكليا المرتفعة البطالة نسبة تفاقم إلى أدى مما الخارجي الطلب تراجع

 إطار وضمان ناحية، من لالقتصاد، الهيكلي التحول في قدما المضي خالل من جودة ذات عمل فرص خلق في الرئيسي
 لتحدي التصدي أن التونسية الحكومة أدركت وقد .الشغل فرص من والعرض الطلب بين لفعالا للتوفيق مناسب مؤسسي
  .ناجح مستقبل أجل من األهمية غاية في أمر عصرية شغل سوق مؤسسات خالل من التشغيل

  .خيراأل التحدي هذا مواجهة في التونسية الحكومة مجهودات التشغيل مجال في المقترح التنمية سياسة قرض ويساند
  

 

 العملية أهداف .2

 

 التونسي، الشغل سوق في العمل فرص على الحصول وكفاءة فعالية تحسين في المتمثل الكلي البرنامج هدف إطار في
 وقاعدة التشغيل مجال في الوساطة وتطوير النشيطة، الشغل سوق برامج تحسين على التنمية لسياسة القرض هذا سيساعد

 لسوق نشيطة سياسات خالل من التشغيل تيسير )1: كالتالي هي أهداف ثالثة وسيدعم .شغلال بسياسات الخاصة المعلومات
 واتخاذ بالتشغيل المتعلقة البيانات وتعميم وتقييم مراقبة تعزيز )3و وخارجيا، محليا العاملة القوة حركية تشجيع )2 الشغل،

 .البراهين على المبنية القرارات



 التشغيل فرص خلق وهي القطرية، الشراكة استراتيجية ضمن )1( الركيزة ساسباأل التنمية سياسات قرض ويساند
   .المقدمة الخدمات جودة في المتمثلة )3( الركيزة أقل وبدرجة والتنافسية،

 

 الدولي البنك مشاركة دواعي .3

 

 في الوساطة لىإ إضافة والعرض الطلب جانب على تدخالت( متكامل نهج دعم الدولي البنك من التونسية الحكومة طلبت
 على الطلب جانب على )1( :التالية العمليات سيتضمن ،)2013- 2010( القطرية الشراكة استراتيجية خالل من )العمل

 الطاقية، الكفاءة ومشروع الثالث، الصادرات تطوير ومشروع والتنافسية، اإلدماج ألجل التنمية سياسات قرض التشغيل،
 بالتوفيق يتعلق فيما )3( و المهارات، وتطوير العالي التعليم جودة مشروعات ملة،العا اليد من العرض جانب على )2(و

  .المقترحة التنمية سياسات قرض سلسالت العاملة، اليد من والعرض الطلب بين

 اءبن أعاله الواردة األهداف مساندة أجل من جهودهما لضم األوربي واالتحاد الدولي البنك من كال التونسية الحكومة ودعت
 .األوربية اللجنة مساهمة تليه الدولي، البنك طرف من أوال المالي الدعم وسيمنح .سنوات 5 تمتد مشتركة رؤية على

 من اإلصالحات تمويل )أ( المقبلة الخمس السنوات خالل وذلك بينها التنسيق يتم التي التالية اآلليات الدعم هذا وسيتضمن
 الميزانية ودعم )2011و 2010 عام في الشريحة األحادي الدولي البنك قرضي شريحة( التنمية سياسة قروض خالل

 الشغل، سوق تطوير بغية اإلصالحات من مشتركة مجموعة ستدعم التي ،)2014-2010 الفترة خالل األوربية اللجنة(
 قدرات بناء على اعدستس التي التقنية، المساعدة )ب( العمل، إلى المدرسة من الشباب للخريجين االنتقالية العملية خاصة

 الحرة المشاريع في للتشغيل مبتكرة أشكال لتجربة استئمانية صناديق )ج( و العمل، سوق وتحليل التشغيل في الوساطة
 األوربية واللجنة الدولي البنك الوقت ذات في يلزم التشغيل مجال في المقترح التنمية سياسة قرض فإن وبذلك، .االجتماعية

 عدة بإعداد التونسية الحكومة قيام اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يدعم ذلك، إلى إضافة .التقنية لمساعدةوا السياسات بتنسيق
  .الثاني التنمية سياسة قرض وأنشطة أهداف توجه أن شأنها من محددة دراسات

 

 التمويل .4

 

 دوالر مليون( : المصدر
 )أمريكي

 

 :المقترض
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 50 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك
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 والتنفيذية المؤسساتية التدابير .5

 

 مع الصلة ذات األنشطة كافة بتنسيق وستقوم البرنامج، تنفيذ عن المسؤولة هي الخارجي والتعاون التنمية وزارة تعتبر
   .لمشروعا تنفيذ في المحرز التقدم بمراقبة الحكومة وستقوم .األخرى الوزارات

 

 والمخاطر المزايا .6

 

 أكثر عمل فرص على الحصول إلى المقترح البرنامج إطار في دعمها سيتم التي والتدخالت السياسات تؤدي أن المتوقع من
 التي المعلوماتية القاعدة تطوير وكذا الشغل، في والوساطة الشغل، سوق برامج تحسين إلى البرنامج ويهدف .وكفاءة فاعلية
  .إليها االستناد التشغيل اساتسي تستطيع

 

 وقد والتقنية والمؤسسية الكلي باالقتصاد المتعلقة وتلك السياسية المجاالت تغطي عالية إلى متوسطة مخاطر أربعة وهناك
 واإلنصاف الكفاءة من المزيد تشجيع المهم من سيكون السياسي، المستوى وعلى .جميعا لها تخفيفية إجراءات بلورة تمت
 المقترح التنمية سياسة قرض سيدعمها التي األنشطة وستكون .واسع وطني إجماع أساس على العملية وبناء آلنا نفس في

 الحملة استباقي بشكل الدولي البنك ساند أيضا، .اإلصالح لدينامية التدريجي البناء إلى األولى المرحلة في وترمي محددة
 حول الحوار في االجتماعيين الشركاء إشراك تم كما المعنيين المصلحة ألصحاب الموجهة التونسية للحكومة التواصلية
 األزمة تبعات من تعاني تونس الزالت الكلي، االقتصاد لمخاطر وبالنسبة .البداية منذ التشغيل مجال في اإلصالح خيارات
 هذا يسانده الذي البرنامج بلورة تمت وقد .االقتصادية بالدورة كبير بشكل رهينا وضعيته وتطور التشغيل مستوى وسيظل
 القصير المدى في التشغيل على األزمة تأثيرات من بالتخفيف الكفيلة اإلجراءات ليتضمن بعناية التنمية لسياسات القرض
 مؤسسية قدرات على التوفر ويعد ).األزمة تأثير االعتبار عين في يأخذ اإلصالح إجراءات في التدرج إن مثال،( والطويل
 والتشغيل المهني التكوين وزارة مثل( المختلفة الوزارات بين التعاون ضمان جانب إلى اإلصالحات تنفيذ لدعم مالئمة
 وتتعامل المسألة هذه الحكومة وتدرك .جوهريا تحديا )بالخارج المقيمين والتونسيين والتضامن االجتماعية الشؤون ووزارة
 لجان تشكيل خالل ومن واإلحصائيات الدولي التعاون مجال في ةالعامل الفرق عدد في الزيادة خالل من ما حد إلى معها

 التي األنشطة من العديد هناك المنوال، نفس وعلى .المعنية األطراف بعض جانب إلى الوزارات عن ممثلين تضم وزارية
  .المؤسسات بين ما التعاون تتطلب

 



 البيئية والجوانب االجتماعية والتأثيرات الفقر .7

 

 األمان وشبكة التشغيل قانون إصالح – التنمية سياسة قرض من 2 الهدف في المضمنة المقترحة ياسةالس إصالحات إن
 سلبية اجتماعية مخاطر بالمقابل عنها تنجم وأن شامل إيجابي تأثير أقوى لها يكون أن المفترض من - المسرحين للعاملين

  .القصير المدى على

 السادسة النقطة( كبيرة أولوية التشغيل لموضوع الرئيس برنامج ويعطي تونس في اجتماعية قضية أهم اآلن البطالة وتعد
  ).االنتخابي البرنامج في المدرجة 24 النقاط ضمن

 إلى تسعى الحكومة فإن تونس، في االجتماعي العقد محور تشكل الشغل منصب حماية أن إلى وبالنظر الوقت، نفس وفي 
  .القوية العمالية االتحادات فيهم بما المعنيين، ةالمصلح أصحاب مختلف مساندة على الحصول

 .والنساء الشباب مثل الهشة الفئات طرف من جيدة وظائف على الحصول يعيق تونس في حاليا للشغل سوقين تواجد إن
 ذلك في بما االجتماعية، التغطية على الحصول من أيضا يمنعهم أن رسمية وظائف على الحصول أمام الحاجز لهذا ويمكن
 يتوفرون الذين العمال من الشباب ضد منحازة تكون قد العمال عن التخلي قرارات فإن ذلك، إلى إضافة .الدخل دعم برامج
 .الكبيرة الخبرة وذوي السن في األكبر للعاملين بالنسبة مرتفعة تكون العمال تسريح تكاليف أن بحكم مؤقتة، عمل عقود على

 للعاطلين أو مؤقت، بعقد للعاملين بالنسبة أما .دائم بعقد للمرتبطين بالنسبة الشغل ةبحماي الخاصة التشريعات معظم وتطبق
 على الحصول ولضمان .كثيرة بمنافع عليهم تعود أن المقترحة اإلصالحات شأن فمن عقود، بدون للعاملين أو العمل عن

 بأمان األجور في أكبر مرونة مواكبة الضروري من سيكون الحالية، البرامج من تستفيد التي العاملة للقوة المتقلصة الحصة
  .لها أكبر

 قيمة ذات قطاعات نحو اإلنتاجية البنية تأهيل إعادة أجل من الشغل سوق دينامية تحسين إلى الهادفة اإلصالحات من وكجزء
 العمال( الشركات خارج للعمال بالنسبة االجتماعي األمان شبكة تقوية في المهمة التخفيفة إجراءات أحد يتمثل أكبر، مضافة

  ).المحتاجة والمجموعات المطرودين

  .العمل عن العاطلين لصالح التونسية األمان شبكة وتوسيع تحديث نحو األولى الخطوة هذه وستشكل
  

 فيها المتحكم الهجرة نحو التوجه – 2 الهدف في المقترحة اإلصالحات من الثانية للمجموعة تكون أن المتوقع ومن
 أو العمومية الوساطة وتنظيم تقنين إن .والفقر المجتمع على إيجابية تأثيرات – العاملة لليد الدولية الحركية من لالستفادة
 اإليجابية االنعكاسات من بذلك لتزيد الخارج، في للتونسيين فعالية أكثر شغل فرص إيجاد سيضمن الشغل قطاع في الخاصة
 إطار بلورة مع تزامنا الفعالة الوساطة شأن ومن .األخرى والقنوات الخارج من التحويالت عبر تونس على الدولية للهجرة
 هجرة تكلفة فإن البعيد، األمد على أما ".األدمغة لنزيف " التصدي في يساعد أن الوطنية للمؤهالت به ومعترف شفاف
  .االقتصادي النمو أمام لزمام عائقا الماهرة العمالة نزيف شكل حالة في المنافع من أكبر تكون قد الماهرة العمالة

 الطلب كفاية وعدم المتعلمة العاملة اليد من المتزايد للعدد بالنظر الحالية، الفترة في لتونس قلق مصدر المعطى هذا يمثل وال
  .العاملة اليد على

 للتمكن وذلك )هجرةبال أو باألسرة الخاصة المسوح مثل( البيانات لتجميع فصاعدا اآلن من األسس وضع المهم من أنه إال 
 .الهجرة ونتائج لمحددات أفضل وتتبع مراقبة من



 نشيطة سياسات خالل من التشغيل تيسير – التنمية سياسة قرض من 1 الهدف في الواردة المقترحة لإلصالحات وبالنسبة
 الحكومية التشغيل وكالة عمل طريقة وإصالح والنساء، الخريجين لفائدة تجريبية سياسات فيها بما فعالية، أكثر العمل لسوق
 تأثيرات لها يكون أن المنتظر من -العمل عن طويلة لمدة للعاطلين بالنسبة حالة لكل الفردي التدبير نظام إدخال خالل من

 إلى المشروط غير الولوج من بالحد المتعلقة المقترحة الخطوة إن .الهشة الفئات بهذه الخاص الشغل سوق على إيجابية
 لسوق النشيطة السياسات من االستفادة ألهلية صرامة وأكثر جديدة شروط وإضافة العمل لسوق النشيطة السياسات جميع
 حدوث حالة وفي القصير المدى على الفقر وعلى اجتماعية مخاطر على تنطوي الدخل، من االستفادة مكون فيها بما العمل،
 هذه أن إال .الشغل عن بحثهم تكثيف على حثهم قصد عاطلينلل بالنسبة حوافز سيقدم اإلجراء هذا أن هو واالفتراض .أزمة

 تأثير لها يكون قد وبالتالي القصير، المدى على العمل عن الباحثين الشباب أمام العراقيل من تزيد أن شأنها من الخطوة
 من يغير نأ أخرى، بلدان في ذلك تبين كما اإلجراء، هذا شأن فمن الطويل، المدى على أما .محدود سلبي اجتماعي
 بإصالحات يتعلق وفيما أخيرا، .الشغل سوق في نفسه مساعدة على العمل عن الشاب الباحث قدرة من يعزز وأن السلوكيات
 أية لها يكون أن يتوقع فال – بالتشغيل الخاصة البيانات ونشر والتقييم المراقبة، تقوية – 3 الهدف في المقترحة السياسة
  .الفقر أو المجتمع على سلبية تأثيرات

 أو الغابوية الثروة أو البيئة على كبيرة سلبية تأثيرات أي المقترح القرض يدعمها التي للسياسات يكون أن يتوقع ال وإجماال،
   .للبلد الطبيعية الموارد

 

 واالستعالم االتصال جهة .8

 Rebekka E. Grun غرون ريبيكا : لالتصال

  :المنصب
 أول اقتصادي خبير 

 4984-473 (202) :هاتف

  :فاكس

  rgrun@worldbank.org :إلكتروني بريد
 

 :ب االتصال يرجى المعلومات من للمزيد .9
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