
اجلمهورية التونسية
 وزارة الشؤون االجتماعية

 

 لكمة الس يّد محمد الطرابليس وزير الشؤون الاجامتعية 

 حول يف افتتاح الندوة الوطنية
 الوطنية للحامية الاجامتعية الأساس ية للأرضيةضامانت ال

 "منظومة وطنية للحامية الاجامتعية شامةل مندجمة حنو ا رساء"
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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 الس يد رئيس احلكومة،

 السادة أأعضاء احلكومة،

 السادة أأعضاء جملس نواب الشعب،

 الس يد الأمني العام لل حتاد العام التونيس للشغل،

 الس يد رئيس ال حتاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

 للفلحة والصيد البحري،الس يد رئيس ال حتاد التونيس 

 السادة ممثلو الأحزاب الوطنية،

 حرضات الس يدات والسادة ممثيل الواكلت الأممية،

 حضـرات الس يدات والسادة،

ليه بأأمسى عبارات الّشكر والتّقدير  احلكومة يوسف الشاهديسعدين أأن أأرّحب بس يادة رئيس  وأأتقّدم ا 

بتفّضهل بقبول ال رشاف عىل فعالّيات الندوة الوطنية اليت ينظمها مركز البحوث وادلراسات الاجامتعية التابع 

رساء" الوطنية للحامية الاجامتعية الأساس ية للأرضيةضامانت اللوزارة الشؤون الاجامتعية حتت شعار:   حنو ا 

  "مندجمةو منظومة وطنية للحامية الاجامتعية شامةل 

برشاكئنـا من الواكلت الأممية املتخّصصـة والسيـدات والسادة النواب  كذكل وأأوّد هبذه املناس بة أأن أأرّحـب

ىل ممثيل وممثيل الوزارات و  ال حتاد العام التونيس للشغل وال حتاد التونيس للصناعة والتجارة الرتحيب موصول ا 

 .ولك احلضور اد التونيس للفلحة والصيد البحري وممثيل وسائــل ال علموالصناعات التقليديــة وال حت

 

ىل الس يدة سامية شوبة، منسقة مرشوع احلوار الاجامتعي مبكتب  كام ل يفوتـين أأن أأتقّدم جبزيل الشكـر ا 

ممثةل صندوق الأمم املتحدة للطفوةل مكتب تونس عىل ادلمع  Lila Pietersالعمل ادلويل بتونس والس يدة  

رساء منظومة  هبدفيف عّدة جمالت  طيةل الس نوات الأخرية املقّدم لوزارة الشؤون الاجامتعية املتواصل ا 

دماجيةوطنية للحامية الاجامتعية شامةل  اكملس نني  خاصة مهنا الهشة تغطي اكفة الفئات الاجامتعية وا 

مياان منا مجيعا أأنوذكل بدون شّك   والأطفال والأشخاص املعوقني حقّا من  أأول يه امحلاية الاجامتعية ا 
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حدى من كذكلويه  حقوق ال نسان رساءالاجامتعي و  الاس تقرارتأأمني ل  الأساس ية ادلعامئ ا  السمل  ا 

 .وعادةل مس تدمية تمنيةحتقيق  و الاجامتعي

 حضـرات الس يدات والسادة

 عبنا ش اكسب مأأحد أأمه  والغري مساهاميت ببعدهيا املساهاميت املنظومة الوطنية للحامية الاجامتعية ثلتم  لنئ

ل  يف حتسني مس توايت عيش املواطنلعبته بعد الاس تقلل اعتبارا لدلور الاسايس اذلي  هذه املنظومة  أأنا 

اليت مت تشخيصها قائص الن عديدواعرتهتا  saturationحدودها القصوى ووصلت مرحةل الاش باع بلغت 

 محلاية هذا املكسب وتطويرهاجراء مجةل من الاصلحات ومة يف كرشعت احلوقد اسة اليت بني أأيدينا. ر ابدل

لس نة  والعقد الاجامتعي الثانيةمجلهورية ادس تور ملا جاء يف  تكريسا عادةلو منظومة شامةل من خلل ارساء 

شاكل ال قصاء التقدم عىل طريق من احرتام حلقوق ال نسان و  2013 العداةل واملساواة، ومقاومة مجيع ا 

 .والهتميش

رساءوقع تضمني  لأنهاعتبارا و كام   2020 – 2016منظومة حامية اجامتعية شامةل ومندجمة مبخطط التمنية  ا 

دراجهوقع  واستنادا للمعايري  "2022 - 2017"برانمج العمل اللئق لتونس للفرتة  أأولوايتمضن  ا 

واملبادئ التوجهيية  نظمة العمل ادلوليةمل  2012لس نة  202عدد التوصيات ادلولية عىل غرار التوصية و 

منذ حوايل الثّلث س نوات يف وضع اللّبنة الأوىل احلكومة انطلقت ، اليونيس يف املتحدة للطفوةل الأمم ملنظمة

صلحيّة لرباجمها الاجامتعّية مشلت صلح أأنظمة الّضامن الاجامتعي  لعملّية ا  برامج املساعدات الاجامتعّية وا 

شاكلّية التّوازانت املالّية لصناديق الّضامن الاجامتعي رساء اجمللس الوطين للحوار الاجامتعي او  ومواهجة ا 

  .سسة احلوار الاجامتعيأأ مو 

حداث برانمج جديد لفائدة الفئات الفقرية والفئات  ومت يف هذا ال طار ابخلصوص سّن قانون أأسايس يتعلّق اب 

صليح متاكمل و مان الاجامتعي" حمدودة ادلخل حتت مسّمى "برانمج الأ  للحّد من بلورة تصور ا 

المتديد يف سّن التقاعد يف القطاعني العام واخلاص  يف خاصة متثل الضغوطات املالية للصناديق الاجامتعية 

رساء مسامهة اجامتعية تضامنية عىل املداخيل ىل توس يع  لتنويع مصادر متويل الصناديق الاجامتعية وا  ضافة ا  ا 

العاملت الريفيات يف اجملال الفليح  متتيع غرار عىل تغطية الاجامتعية لتشمل الفئات املهنية الضعيفةنطاق ال 

رساء من خلل الاجامتعية يف التغطية ابحلّق   . اليت انطلقت منذ شهر مارس الفارط منظومة "أأمحيين" ا 
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راايت املتقاعدين والايتام والرتفيع احلق يف اجلراية ادلنيا للمتقاعدين واملراجعة ادلورية للأجور وجلواقرار 

 املنتظم للحد الادىن من الأجور.

سرتاتيجية وطنية ملقاومة الفقركام مشلت الأولواّيت وضع  عداد تصور  ا  وال دماج الاجامتعي والانطلق يف ا 

الأجراء املرسحني لأس باب اقتصادية أأو فنية أأو  خيصنظام للتأأمني عىل فقدان مواطن الشغل  ل حداث

رادهتم.فاقدي الشغل لأس باب خارجة عن    ا 

الاجامتعية للتونس يني اكن أأقوى من قساوة الاوضاع الارصار عىل الصلح والرفع من مس توى الاوضاع ان 

ذكل ليست قرارات ظرفية وجزئية بل يه تتأأسس عىل رؤية الاقتصادية اليت متر هبا البلد ويه مع 

لاكفة رشاحئ اجملمتع وفئاته بدءا بتعممي التغطية الصحية دف لضامن تغطية اجامتعية شامةل اسرتاتيجية مندجمة هت

ىل هلم تغطية حصية جيدة ويسامه يف ارتقامبا يضمن  2021عىل لك التونس يني مع موىف  مس توى العيش هئم ا 

 اللئق والكرمي دون متيزي واقصاء.

ىل مقاربة شامةل  دفهت جديدة مقاربةعىل  ال صلح هذا ويعمتد . ىل املرور من مقاربة فئوية وهمنّية جمّزأأة ا  ا 

   وتشاركية من شأأهنا أأن تغرّي من ملمح اجملمتع. وحقوقية مواطنّية

رساء أأرضية وطنية للحامية الاجامتعية وفقا للتوصية  وتتجسم هذه املنظومة اجلديدة للحامية الاجامتعية يف ا 

التغطية احلق يف  واملمتثةل يف ضامانت أأساس ية 4اليت تكفل و  ةملنظمة العمل ادلولي 2012لس نة  202عدد 

 ة الأساس ية امللمئة للجميعالصحي واخلدمات

يف حّد أأدىن من ادلخل الأسايس لفائدة  احلّق و  يف حّد أأدىن من ادلخل للأشخاص املس نني واملعوقني احلّق و 

تأأمني حّد أأدىن من ادلخل للأشخاص و  احلصول عىل التعلمي والتغذية والرعاية الصحية ضمن هلميالأطفال مبا 

 ب دخل اكف بسبب املرض أأو البطاةل أأو الأمومة أأو العجز.يف سّن العمل غري القادرين عىل كس

 

عداد دراسات جدوى بدمع من منظمة العمل ادلولية و  ال طاريف هذا   متّ وقد  خملتلف منظمة اليونيس يف ا 

براز ادلراسات هذهتقدمي خمرجات وتيمت اليوم خلل ندوتنا هذه  الضامانت ل رساء هاته  والفرضيات التصور وا 

اخلاصة ابلفئات  مجةل من املقرتحاتية احلالية للحامية الاجامتعية و الضامانت من خلل تقدمي تشخيص للوضع 

ضافةمصادر المتويل اللكفة امجللية و و  املسداة دفة واملنافعاملس هت ىل ا  وطرق حومكة  ال صلحتقدمي متطلبات  ا 

.الضامانت هذه خمتلف ل رساءاقرتاح خمطط تنفيذي تدرجيي املنظومة اجلديدة و 

ىل ول بّد من ال شارة صلح وتفعيل ، ا  رساء أأرضية وطنية للحامية الاجامتعية، يتطلب ا  أأّن التوفق يف ا 

 الس ياسات القطاعية ذات العلقة، عىل غرار س ياسات الصحة والرتبية والتعلمي والتكوين املهين والتشغيل
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، مبا يهنض ابملوارد البرشية ويضمن حتقيق ال دماج الاجامتعي والاقتصادي للفئات الضعيفة والهشة والنقل

وكرس احللقة املفرغة للفقر. كام يتطلب مشاركة لّك الأطراف املعنية من رشاكء اجامتعيني ومكوانت اجملمتع 

لعميق والهام ملس تقبل تونس املدين يف حتديد الاختيارات والتوهجات حول هذا ال صلح الاسرتاتيجي ا

 وأأجيالها القادمة.

 حضـرات الس يدات والسادة

ىل مت هذه اللكمة أأن أأتقّدم جبزيل الشكـرأأخبل أأن ق يل امسحوا  عداد ادلراسات سادة اخلرباء اذلال  ا  ين قاموا اب 

ملكتب العمل ادلويل عن امتناننـا  جمددا أأن أأعربو  ضامانت الأرضية الوطنية للحامية الاجامتعيةحول 

 مسارها ال صليح. يف وصندوق الأمم املتحدة للطفوةل عىل مرافقة الوزارة 

أأن تتّوج  مع أأميلتقديري للك الأطراف املسامهة يف حسن تنظمي هذه الندوة  أأعرب عنأأن  أأيضا ل يفوتينو

 .ندوتنا ابلتوفيق والنّجاح

 عليمك ورمحة هللا وبراكتهالسلم و 

 


