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هدفاً النوعي منظمة العمل الدولية تدعم تونس في جهودها اآليلة إلى جعل االستخدام 

  لنمو االقتصاديل
  

وضع االقتصاد والعمل  دعت منظمة العمل الدولية في تقريرها الجديد حول – )أخبار م ع د(بيروت 
 إلى تعزيز االستثمارات "اتفاق اجتماعي جديد من اجل نمو عادل ومتساوي: تونس"في تونس بعنوان 

  .د عدد الشباب العاطلين عن العملال سيما في ظل تزاي ،من أجل استحداث الوظائف النوعية
  

نظمة العمل الدولية تحليالً لمعهد الدولي لدراسات العمل التابع لمويقدم التقرير الجديد الصادر عن ا
 حول وضع االقتصاد وسوق العمل في تونس ويدعو إلى اتخاذ سلسلة من اإلجراءات لتحفيز اًمعمق

  .ر وتعزيز المساواة والحماية االجتماعيةاالقتصاد واستحداث وظائف نوعية وتحسين األجو
  

 وقدرته التنافسية واإلشادة هاالقتصاد الكلي التونسي على انجازاتوعلى الرغم من الثناء الذي ناله 
  .غير متوازن الى حد كبيرشير الدراسة إلى أن نموه كان تُ في الماضي، بالنظام التعليمي

  
الرغم من النمو االقتصادي وعلى "أنه  لدراسات العمل لمعهد الدولياويقول السيد ريمون توريس، 

ما أدى في ملم يستحدث االقتصاد ما يكفي من الوظائف رتفع وارتفاع نسبة القوى العاملة المتعلمة الم
  . "نهاية المطاف إلى نمو غير مستدام

  
 ما يقارب  العمل التي بلغتن نسبة الشباب العاطلين عنالنظر عويضيف التقرير إلى انه تم غض 

  .  على أساس أن النمو االقتصادي قوي–  وهي من أعلى النسب في العالم– في المئة ٣٠الـ
  

يشكل السياق السياسي الجديد فرصةً ذهبية لتحقيق النمو التضميني وبالتالي : "ويضيف السيد توريس
  :الضعف البنيوية ومنهاعناصر ويتطلب ذلك معالجة عدد من ". االزدهار الحقيقي

  
ارتفع عدد القوى العاملة من أقل من ثالثة ماليين في : العجز الواضح في استحداث الوظائف النوعية

 ألف وظيفة جديدة بين ٧٧ وتم استحداث .٢٠١٠ إلى ما يقارب األربعة ماليين في العام ١٩٩٤العام 
  . كانت في غالبيتها من نصيب ذوي المهارات المتدنية٢٠٠٧ و٢٠٠٤ين العام
  

لة في صفوف خريجي ارتفع معدل البطا: بق األعمال المستحدثة مع مهارات القوى العاملةعدم تطا
 في حين تراجع ،٢٠٠٩ عام  في المئة٢٢ إلى ما يقارب الـ٢٠٠٥ في المئة عام ١٤الجامعات من 

  .هذا المعدل في صفوف غير المتعلمين خالل الفترة نفسها
  

الرغم  على ٢٠٠٧ و١٩٩٠ل على االستثمار بين العامين اإلقباتراجع : االستثمارات الخاصة الخجولة
 نقطة ١،٢وانخفضت نسبة االستثمار الخاص من إجمالي الناتج المحلي بـ. من ارتفاع أسعار الفائدة

ب إلى جان(وكانت تونس من البلدان الثالثة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . مئوية
  . في نسبة االستثمار من إجمالي الناتج المحلي خالل هذه الفترةاًجعالتي شهدت ترا) الجزائر ومصر

  
 بمعدل نمو سنوي يقارب ٢٠٠٧ و٢٠٠٤ين ارتفعت األجور الصافية بين العام: األجور المنخفضة

  .  في الفترة نفسها في المئة٣ز الـ أي ما دون معدل نمو اإلنتاج السنوي الذي ناه في المئة٢الـ



  
قدر ان عدد العمال التونسيين أصحاب الكفاءات قد تضاعف في أوروبا خالل  ي:ازدياد الهجرة

وخفف مستوى الهجرة المرتفع على مدى . تسعينيات واستمر على هذه الحال حتى مطلع القرن الحاليال
الوصول إلى أسواق العمل األجنبية إمكانية التاريخ الضغط عن البالد إال أن األزمة العالمية جعلت 

  .وبةً مما زاد بالتالي الضغوط االجتماعية على الداخل التونسيأكثر صع
  

الرغم من تحسن مستوى التعليم لم يتجاوز معدل  على :استمرار غياب المساواة بين الجنسيين
 للرجال  في المئة٦٩،٥ بالمقارنة مع  في المئة٢٤،٨ الـ ٢٠١٠في العمل في العام مشاركة النساء 
  . بالنسبة للرجال في المئة١١ في المئة مقارنةً بـ ١٩في صفوف النساء  معدل البطالة في حين بلغ

  
لذين يحظون بإعانات البطالة  لم تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل ا:فجوات في الحماية االجتماعية

  .اً ألف شخص تقريب١٣ أي ما يوازي ٢٠٠٨ عام  في المئة٣الـ
  

السلطات الجديدة قد وضعت بعض السياسات موضع " أن أما في ما يتعلق بالمستقبل يشير التقرير إلى
من الزخم الحالي لمعالجة االستفادة  لكنه أشار إلى ضرورة ،"التنفيذ خاصةً تلك المتعلقة ببطالة الشباب

  .القصور في سوق العمل واالرتقاء بالحوار االجتماعي حول المسائل األساسية
  
 المعهد الوطني للعمل والدراسات االجتماعية بالتعاون هذه األمور خالل يوم دراسي نظمه مناقشة وتم

مع الجمعية التونسية للقانون االجتماعي ورابطة الخريجين في المعهد الوطني للعمل والدراسات 
إلى ضرورة إلى جانب إجراءات أخرى،  ،ودعا اللقاء. سبتمبر في تونس/ أيلول٢٨االجتماعية في 

قة وذلك من خالل التشجيع على االستثمار الخاص الواسع النطاق وقف العمل باألنماط التنموية الساب
وتعزيز استحداث األعمال المستدامة عن طريق السياسات االبتكارية التي من شأنها االرتقاء بالبالد 

وتم التشديد . كفاءات في تونسعلى المستوى التكنولوجي واألخذ بعين االعتبار القوى العاملة ذات ال
ة تحسين نظم الضمان االجتماعي على مستوى الفعالية والمالءة المالية وتحفيز  على ضروراًايض

  .الحوار بين العمال وأصحاب العمل حول األجور وحقوق العمال والجو االستثماري
  

-هناك فرصة فريدة لوضع إستراتيجية اقتصاديةمع مضي تونس قدماً، : "ويضيف السيد توريس قائالً
زيادة فرص العمل واالستثمار للجميع وبالتالي تمهيد الطريق أمام النمو اجتماعية جديدة كفيلة ب

  ".المستدام
  

  *****  
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