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تو طئة
أي مكان آخر يف العامل ،ال يزال مع ّد ل توظيف األشخاص ذوي
يف تونس ،كام هو الحال يف ّ
أقل بكثري من مع ّد ل توظيف األشخاص غري املعوقني .توجد هذه التفاوتات كذلك
اإلعاقة ّ
عندما يتعلّق األمر بإحداث مشاريع لحسابهم الخاص.
بطبيعة الحال ،قد يؤدي هذا
هذه الفئة من املجتمع ،وا لّتي
حواجز إضافية تتعلّق بإمكانية
القناعة بقدرات األشخاص ذوي

الوضع إىل زيادة التهميش وعدم االستقرار الذي تعاين منه
تواجه باإلضافة إىل صعوبات ال ّد خول يف الحياة العمليّة،
ال ّنفاذ إىل ال ّد راسة والتّكوين ناهيك عن الوصم وعدم
اإلعاقة عىل العمل واإلنتاج.

ويجدر بالذّكر أ نّه عىل الرغم من التقدم العاملي الكبري يف طريقة التعامل مع اإلعاقة
كنتيجة للعقبات البيئية التي تقيد األشخاص ذوي اإلعاقة ومتنعهم من املشاركة الكاملة
يف املجتمع ،فإ نّه من الواضح أ ّن املقاربة الخري يّة ال تزال طاغية وبق ّو ة يف تونس ،ال فقط
ككل ولكن حتّى لدى األولياء واألرس ،إن مل نقل كذلك لدى الجمع ّيات ا لّتي
يف املجتمع ّ
تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة.
وللعلم فإ ّن كا فّة الجمع ّيات تق ّد م االندماج االجتامعي واالقتصادي لألشخاص ذوي
اإلعاقة كأحد مهامها الرئيسية دون أن يكون ذلك مسنودا يف الكثري من األحيان إىل برامج
تأهيل ّية ته ّيأ لذلك منذ س ّن مبكّرة ،بينام يفرتض أن تأخذ الوقت الكايف لتحليل العقبات
التي متنع األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إىل العمل ،وخاصة الصعوبات يف الوصول إىل
التعليم والتدريب املهني.
كل جمعيّة تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة ،تطوير برامج
يتعني عىل ّ
وعىل هذا األساس ،فإ نّه ّ
دعم قادرة عىل تقليل هذه العقبات التي تحرمهم من الحصول عىل املستوى التعليمي
أو املؤهالت املهنية التي تسمح لهم بالعثور عىل عمل .بهذه الطريقة فقط ستكون قادرة
عىل زيادة احتاملية عثور منظوريها عىل عمل الئق ودائم.
صحيح أن آليات اإلدماج االقتصادي واالجتامعي لألشخاص ذوي اإلعاقة ليست عديدة
ولكنها عىل األقل قد تش ّجع الجمعيات عىل حظر العمل خلف األبواب املغلقة واالنفتاح
كل القوى الفاعلة يف املجال والبحث عن فرص اإلدماج وتطويرها بد الً
عىل محيطها وعىل ّ
من البقاء يف موقف االنتظار والرتقب
ولل ّد فع نحو هذا االنفتاح والحثّ عىل العمل الشّ بيك ،يق ّد م هذا الدليل اآلليات الرئيسية
التي تم تطويرها لل ّنهوض باإلدماج االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة ،سواء كانت خدمات
مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ويندرج إعداده يف إطار الربنامج
مفتوحة للعموم أو
ّ
التنموي الذي تنفذه جمعية التعاون بتونس(  )ACTبالتّعاون مع رشكائها ،يف الفرتة املمت ّد ة
من  2012إىل ّ
موف .2021
رجاءنا أن يساهم هذا ال ّد ليل ،ولو بقدر قليل ،جميع الجمعيّات العاملة يف مجال اإلعاقة
عىل إيجاد بدائل جديدة تساعدهم عىل تطوير عملهم يف خدمة منظوريهم وملا ال املشاركة
مع الجهات الفاعلة يف تحسني هذه اآلليات.
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وزارة الشؤون االجتماعية
اإلطار التّرشيعي:
القانون التوجيهي عدد  83لسنة  2005املؤرخ يف  15أوت 2005
املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني وحاميتهم.
قانون عدد  41لسنة  2016مؤرخ يف  16ماي  2016يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد
 83لسنة  2005املؤرخ يف  15اوت  2005املتعلّق بالنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحاميتهم.
البرنامج الوطني لبعث موارد رزق لألشخاص ذوي االعاقة القادرين على العمل

أحدث الربنامج الوطني لبعث موارد الرزق لألشخاص ذوي االعاقة القادرين عىل العمل سنة
 1987بهدف تدعيم فرص تشغيلهم من خالل إسناد متويالت مادية إلحداث مشاريع خاصة يف
مجاالت متعددة كالفالحة والصناعات التقليدية واملهن الصغرى والخدمات.
يخصص التمويل القتناء تجهيزات أو مواد أولية الرضورية إلنجاز املشاريع التي متت املوافقة
عليها من قبل اللجان الجهوية لألشخاص املعوقني.
 .1شروط االنتفاع
يراعى عند اسناد مرشوع بعث مورد رزق للشخص املعوق الرشوط التالية:
 أن يكون املستفيد معوقا من عائلة معوزة أو محدودة الدخل، أن يكون للمعني كفاءة مهنية أو خربة أو تكوين يف اختصاص يتامىشوطبيعة املرشوع عندما يتعلق املرشوع باالختصاصات الحرفية،
 أن يكون قد تلقى تكوينا يف الترصف وتسيري املشاريع الصغرى عند االقتضاء، أن يكون ألحد أفراد العائلة القدرة واالستعداد لتسيري املرشوع يفحالة عدم قدرة الشخص املعوق املستفيد عىل التسيري الذايت للمرشوع.
 .2االجراءات
يقدم الشخص املعوق الراغب يف الحصول عىل مورد رزق ملفا إىل الوحدة املحلية للنهوض
االجتامعي الراجع لها بالنظر يتكون من الوثائق التالية:
 مطلب باسم وزير الشؤون االجتامعية نسخة من بطاقة اإلعاقة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  3فواتري تقديرية لجميع املقتنيات املتعلقة برتكيز املرشوع شهادة يف االختصاص أو الكفاءة املهنية أو ما يثبتإتقان الحرفة بالنسبة للمشاريع الحرفية.
تسلم الوحدة املحلية للنهوض االجتامعي وصال لصاحب امللف يثبت تاريخ ومكان إيداعه ونوع
الخدمة املطلوبة.
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يقوم العون االجتامعي بالوحدة املحلية للنهوض االجتامعي بالتنسيق مع مصالح وزارة
التشغيل واالدماج املهني للشباب أو الفالحة واملوارد املائية بإعداد بطاقة فنية تتضمن:
-

نوع املرشوع
مكوناته
مكان تركيز املرشوع
التكلفة التقديرية
مساهمة املعني إن وجدت
النتائج املرتقبة من املرشوع.

ثم تحيل ملف املعني إىل قسم النهوض االجتامعي يف أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداعه من
قبل طالب املرشوع مستوفيا لكل الوثائق ومرفقا وجوبا ببحث اجتامعي حول املعني باألمر.
يتم عرض ملفات املرتشحني للحصول عىل مرشوع بعث موارد رزق مستوفية لجميع الوثائق
املطلوبة عىل أنظار لجنة الختيار املنتفعني حسب األولوية وحسب االعتامد املتوفر.
إثر دراسة املرشوع يقوم قسم النهوض االجتامعي يف أجل أقصاه شهرين بإعالم املرتشح كتابيا
مبآل طلبه إن كان ذلك باملوافقة عىل متويل املرشوع أو بالرفض.
يتعني عىل قسم النهوض االجتامعي توجيه
وتجدر اإلشارة هنا أ نّه حتّى يف حالة ال ّرفض ،فإ نّه
ّ
األشخاص ذوي اإلعاقة الراغبني يف االنتصاب لحسابهم الخاص إىل مصادر التمويل التي توفرها
آليات االدماج األخرى كالبنك التونيس للتضامن والجمعيات التنموية ومساعدتهم عىل تكوين
امللف ومتابعته.
أ ّما يف حالة إرساء املرشوع بعد املوافقة ،تقوم الوحدة املحلية للنهوض االجتامعي مبواكبة
انطالق املرشوع ومتابعته من خالل الزيارات امليدانية قصد تقييم املرشوع ومساعدة املستفيد
عىل تذليل الصعوبات التي تعرتضه وتوجيهه.
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وزارة التّ كوين المهني والتّ شغيل
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
مؤسسة عموم ّية أحدثت مبقتىض القانون عدد 11
الوكالة الوطن ّية للتّشغيل والعمل املستقل
ّ
لسنة  1993املؤ ّرخ يف  17فيفري  1993املتعلّق بإحداث الوكالة التّونس ّية للتّشغيل والوكالة
التّونس ّية للتّكوين املهني.
املستقل بالخصوص:
ّ
وتستهدف خدمات الوكالة الوطن ّية للتّشغيل والعمل
طالبي الشّ غل،
طالبي التّكوين،
ال ّراغبني يف بعث مشاريع صغرى لحسابهم الخاص،
الفئات التّي تالقي صعوبات خصوصيّة يف االندماج يف سوق الشّ غل،
رسحني ألسباب اقتصاد يّة واملعوقني،
من ذلك ّ
العام ل امل ّ
املؤسسات ال ّراغبني يف توفري حاجاتهم من املوارد البرش يّة.
أصحاب
ّ
اإلطار التّ شريعي: :
الفصل عدد  48من الدستور التونيس لسنة  2014ويف القانون التوجيهي ،املؤرخ سنة 2005
واملنقح بالقانون عدد  41لسنة  2016والذي يؤكد عىل تخصيص نسبة ال تقل عىل  2%من
االنتدابات لألشخاص ذوي اإلعاقة،
األمر الحكومي عدد  542لسنة  2019مؤرخ يف  28ماي  2019املتعلق بضبط برامج الصندوق
خص األشخاص ذوي اإلعاقة بجملة من
الوطني للتشغيل ورشوط وصيغ االنتفاع بها والذي ّ
االمتيازات.
يف إطار السياسة املتوخاة يف مجال اإلدماج االقتصادي واالجتامعي لألشخاص ذوي اإلعاقة
ومكافحة كافة مظاهر اإلقصاء وضامن أوفر فرص االندماج يف سوق الشغل سواء عن طريق العمل
املؤجر أو العمل املستقل ،تلتزم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل مبرافقة األشخاص
ذوي اإلعاقة ومساعدتهم باعتبار دورها األسايس يف تنشيط سوق الشغل من خالل تقريب العرض
والطلب بالداخل والخارج.

المهنية
برنامج عقد اإلعداد للحياة
ّ

يهدف عقد اإلعداد للحياة املهنية إىل االستجابة لحاجيات املؤسسات من الكفاءات وتيسري
إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم مبا يتالءم ومتطلبات مواطن الشغل.
ميكن لألشخاص من ذوي اإلعاقة املسجلني مبكاتب التشغيل االنتفاع بربنامج عقد اإلعداد للحياة
املهنية بغض النظر عن املستوى التعليمي وعن رشط طالب شغل ألول مرة .يتم إبرام العقد ملدة
أقصاها  12شهرا.
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ميكن متديد أو تجديد العقد بصورة استثنائية حسب الحاالت ملدة أقصاها سنة إضافية
بالنسبة لحاميل شهادة التعليم العايل وحاميل مؤهل تقني سامي واألشخاص من ذوي
اإلعاقة بقطع النظر عن مستواهم التعليمي ،رشيطة أن ال تتجاوز املدة الجملية  24شهرا.
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل للمنتفع منحة شهر يّة طيلة فرتة العقد
تقدر بــــــ:.
مائتان وخمسون (  )250دينار لحاميل شهادات التعليم العايل
أو شهادة معادلة أو مؤهل التقني السامي (منظرة)،
مائتا(  )200دينار لذوي املستويات التعليمية أو التكوينية األخرى
تقل عن:
تسند املؤسسة الحاضنة للمنتفع وجوبا طيلة فرتة العقد منحة تكميليّة شهر يّة ال ّ
مائتا (  )200دينار لحاميل شهادات التعليم العايل أو
شهادة معادلة أو مؤهل التقني السامي (منظرة)،
مائة وخمسون (  )150دينار لذوي املستويات التعليمية أو التكوينية األخرى.
التكفل بالتغطية االجتامعية للمنتفعني طيلة فرتة العقد.
تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل بطلب من املؤسسات بكلفة التكوين
التكمييل الرضورية ملالمئة مؤهالت الشاب مع متطلبات موطن العمل ،وذلك يف حدود 400
ساعة تكوين خالل مدة العقد
تنتفع املؤسسة الخاصة بعنوان املنتدبني من بني املنتفعني لديها بعقد اإلعداد للحياة
املهنية من حاميل شهادات التعليم العايل أو مؤهل التقني السامي مبقتىض عقد شغل
ملدة غري معينة ،بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل ملدة سنتني بداية من تاريخ االنتداب
مبساهمة األعراف يف النظام القانوين للضامن االجتامعي بعنوان األجر املدفوع للعون
املنتدب يف حدود  600دينار شهريا.
المدنية
برنامج عقد الخدمة
ّ

يهدف برنامج عقد الخدمة املدنية إىل متكني طالبي الشغل ألول مرة من حاميل شهادات
التعليم العايل الذين تجاوزت فرتة بطالتهم السنة من تاريخ حصولهم عىل آخر شهادة
علمية من القيام بنشاط ميكنهم من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية
تيرس اندماجهم يف الحياة النشيطة يف عمل مؤجر أو يف عمل مستقل
ميكن لألشخاص من حاميل شهادات التعليم العايل و من ذوي اإلعاقة املسجلني مبكاتب
التشغيل االنتفاع بربنامج عقد الخدمة املدنية.
يتم إبرام العقد ملدة أقصاها  12شهرا.
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ميكن بصفة استثنائية متديد عقد الخدمة املدنية أو إجراء عقد ثان بجمعية أو منظمة أخرى
ملدة أقصاها سنة إضافية رشيطة أن ال تتجاوز املدة الجملية للعقد  24شهرا.
املستقل للمنتفع بربنامج الخدمة املدنية من ذوي
ّ
تسند الوكالة الوطن ّية للتشغيل والعمل
اإلعاقة وطيلة فرتة العقد منحة شهر يّة مقدرها مائتني وخمسون (  )250دينارا،
ميكن وبصفة اختيارية للجمعية او املنظمة املهنية إسناد منحة شهرية لفائدة املنتفع طيلة
مدة العقد.
التكفل بالتغطية االجتامعية للمنتفع طيلة فرتة العقد.
تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل بكلفة التكوين التكمييل الرضورية لدى
هياكل تكوين عمومية أو خاصة أو الجمعيات يف اختصاصات ذات عالقة بحاجيات سوق الشغل
الكتساب مهارات مهنية تيرس إدماجهم يف الحياة النشيطة ،وذلك يف حدود  400ساعة تكوين عىل
أقىص تقدير وذلك خالل مدة العقد،
تنتفع الجمعية أو املنظمة املهنية بعنوان املنتدبني من بني املنتفعني لديها بعقد الخدمة املدنية
مبقتىض عقد شغل ،بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل ملدة ثالث سنوات (  )3بداية من تاريخ
اإلنتداب مبساهمة األعراف يف النظام القانوين للضامن اإلجتامعي بعنوان األجر املدفوع للعون
املنتدب ويف حدود 600د شهريا.
الجمعيات المعنية:
ميكن أن تنتفع بهذا الربنامج الجمعيات واملنظامت املهنية بكل أصنافها مبا يف ذلك الوداديات
التي توفر نشاطات فعلية ومح ّد دة لفائدة املنتفعني.
برنامج عقد الكرامة

يهدف برنامج عقد الكرامة إىل تشجيع املؤسسات الخاصة عىل انتداب حاميل شهادات التعليم
العا يل .
ميكن لألشخاص من ذوي اإلعاقة املسجلني مبكاتب التشغيل والعمل املستقل و حاميل شهادات
التعليم العايل أو شهادة معادلة أو ملؤهل تقني سامي (شهادة منظرة) االنتفاع بربنامج عقد
ا لكر ا مة .
كل مؤسسات القطاع الخاص مبا يف ذلك
ينتفع بهذا الربنامج وبعنوان االنتدابات الجديدةّ ،
املهن الح ّر ة ،وذلك مل ّد ة ثالث سنوات بداية من تاريخ االنتداب عن طريق عقد شغل مل ّد ة مع ّينة
ال تقل عن سنة قابلة للتجديد أو غري مع ّينة طبقا ألحكام مجلة الشغل ،ينتفع خاللها املنتدب
بأجر شهري صايف ال يقل عن  600دينار يدفع من قبل املؤسسة.
كام يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل ،طيلة ثالث سنوات بداية من تاريخ االنتداب ،مبساهمة
األجراء و مساهمة األعراف يف النظام القانوين للضامن االجتامعي بعنوان األجر املدفوع للعون
املنتدب ويف حدود  600دينار شهريا.
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برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى

تشجع الوكالة هذه الفئة عىل بعث مشاريع خاصة وذلك من خالل حلقات التكوين
واالحاطة طيلة فرتة املرشوع،
ميكّن الصندوق الوطني للتشغيل الراغبني من ذوي اإلعاقة يف بعث مشاريع يف إطاربرنامج دعم باعثي املؤسسات الصغرى،من منحة لتغطية التمويل الذايت.
و سعيا من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل لتمكني هذه الفئة
للمعلومة قامت بـــــــ:

من النفاذ

إعداد فيديوهات “دامجة” (الدمج الرقمي) للتعريف مبهام الوكالة (خدمات
مكاتب التشغيل والعمل املستقل وفضاءات املبادرة)
وتقديم الربامج النشيطة للتشغيل (عقد اإلعداد للحياة املهنية  CIVPوعقد
الخدمة املدنية  CSCوعقد الكرامة) مدعمة مبا يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة
ومبختلف نوعيات إعاقتهم االستفادة منها ،عىل غرار الصوت الخلفي /الوصفي
والحاشية النصية (  )sous-titrageوالرتجمة بلغة اإلشارة التونسية.
انجاز مطويات بلغة “الرباي” لفائدة طالبي الشغل من األشخاص ذوي اإلعاقة
البرصية للتعريف بالربامج النشيطة للتشغيل وإجراءات االنتفاع بها وتحديدا
برامج عقد اإلعداد للحياة املهنية وعقد الكرامة وعقد الخدمة املدنية وذلك
بتمويل من منظمة اإلعاقة الدولية (  )HIيف إطار برنامج “ التشغيل و اإلعاقة”
وذلك لتمكينهم من النفاذ إىل املعلومة واالنتفاع بخدمات الوكالة ،وتم توزيع
هذه املطويات عىل كافة مكاتب التشغيل والعمل املستقل وفضاءات املبادرة
لوضعها عىل ذمة الباحثني عن شغل.
ومن بني االهداف التي تسعى لها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل بلوغها يف
رؤيتها  2030أن تجعل كل مكاتبها متاحة لألشخاص ذوي االعاقة.
وفرت الوكالة عرب موقع الواب الخاص بها www.emploi.nat.tn
فضاء خاص «  » Handipassلتمكني املؤسسات من االطالع عىل السري الذاتية للكفاءات
من األشخاص ذوي االعاقة.
كام قامت الوكالة بالعديد من اتفاقيات الرشاكة مع مختلف منظامت املجتمع املدين
وأضافت يف سريورة عملها مفهوم التعامل الشبيك مع مختلف االطراف املتداخلة يف االدماج
املهني لضامن أوفر فرص االندماج لالشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق الشغل.
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برنامج تنظيم عمليات تأهيل لتحسين قابلية التشغيل
التعريف بالبرنامج:

يتمثل هذا الربنامج يف تنظيم عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل بهدف تحسني قابلية
تشغيلهم وتيسري إدماجهم باملؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيال
إضافيا وذلك يف إطار اتفاقية تربم للغرض بني مكتب التشغيل والعمل املستقل والطرف
ا ملعني .
الفئـــة

المعنيـــة:

طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية املسجلني مبكاتب التشغيل والعمل
املستقل الذين ال يقل مستواهم التعليمي عن السابعة أسايس منهاة.
االمتيازات:

بالنسبة للمنتفعني بالتكوين
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل لفائدة املنتفع طيلة فرتات االنتفاع
بعمليات التكوين أو التأهيل منحة شهر يّة قدرها:
مائتا (  )200دينار لحاميل شهادات التعليم العايل أو شهادة معادلة أو مؤهل
التقني السامي (منظرة)،
مائة وخمسون (  )150دينار لذوي املستويات التعليمية أو التكوينية األخرى.
منحة شهر يّة إضاف ّية قدرها خمسون (  )50دينارا تسند لفائدة األشخاص ذوي
اإلعاقة.
التكفل بالتغطية االجتامعية لفائدة املنتفع بالربنامج.
بالنسبة للمؤسسات
ميكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل التكفل بــــــ:
كلفة عمليات التكوين أو التأهيل ملدة أقصاها  6أشهر ويف حدود  600ساعة
تكو ين .
كلفة عمليات التكوين يف املهارات الحياتية يف حدود  60ساعة تكوين.
عمليات اإلشهاد يف مجال اللغات يف حدود  400د.
عمليات اإلشهاد يف مجال اإلعالمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال أو يف اختصاصات
تقنية أخرى يف حدود  1000د.
08

تشخيص الحاجيات من التكوين أو التأهيل:

ميكن للمؤسسات أو الجمعيات أو املنظامت املهنية القيام بتشخيص الحاجيات من
املوارد البرشية التي تتطلب تكوينا تكميليا أو تأهيال إضافيا وذلك وفقا ملتطلبات
موطن الشغل إيداع مطلب يف الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل املستقل املختص
ترا بيا .
الهياكل المعنية بالتكوين:

يعهد بتنظيم عمليات التكوين
القطاع الخاص أو للجمعيات
وبني مكتب التشغيل والعمل
العمليات ومحتواها ورشوط

أو التأهيل لهياكل تكوين عمومية أو خاصة أو ملؤسسات
أو املنظامت املهنية وذلك يف إطار اتفاقيات تربم بينها
املستقل تبني خاصة تعهدات األطراف املتعاقدة وطبيعة
وأساليب انجازها والنتائج املنتظرة.
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ونسية للتّ كوين المهني
الوكالة التّ
ّ
عقد التّ دريب المهني

الال زمة ملامرسة نشاط أو مهنة من خالل
التّدريب املهني هو اكتساب املعرفة واملهارات ّ
املالحظة ،التّقليد ،املحاولة ،املشاركة واملبادرة.
املؤسسات أو لدى الحرف ّيني مل ّد ة سنتني أو ثالثة سنوات
يت ّم التّدريب املهني داخل
ّ
بال ّنسبة لبعض االختصاصات
يتلقّى املتد ّرب من طرف صاحب العمل منحة شهر يّة تق ّد ر ب:
الستة أشهر األوىل
  30٪من األجر األدىن خالل ّالستة أشهر الثّانية
  40٪من األجر األدىن خالل ّالستة أشهر الثّالثة
  50٪من األجر األدىن خالل ّالستة أشهر ال ّرابعة
  60٪من األجر األدىن خالل ّاملؤسسة أو الحريف الذي
يت ّم اقرتاح
ّ
مركز التّكوين والتّدريب .هذا ويت ّم
صاحب العمل الذي سيلتزم بالتّدريب

سيتوىل التّدريب إ ّما من قبل املستفيد أو من قبل
ّ
إمضاء عقد بني األطراف الثّالث :مركز التّكوين،
واملستفيد أو ول ّيه.

مؤسسة أو حريف يقوم بتدريب الشّ باب بخصم نسبة من األداءت
يف املقابل ،تتمتّع ّ
كل ّ
وتخصص هذه ال ّنسبة للتّكوين املستم ّر للعاملني بهذه
املهني
كوين
ت
ال
تتمثّل يف اآلداء عىل ّ
ّ
ملؤسسة .
ا ّ
الفئـــة

المعنيـــة:

كل شاب أو شا بّة يرتاوح س ّنهم بني  15و  20سنة مع رضورة االستظهار ببطاقة
ّ
التّعريف الوطن ّية
السن ميكن للمستفيد التّق ّد م مبطلب إسعاف عمري.
يف حال تجاوز ّ
عىل الشّ باب ال ّراغبني يف التّدريب املهني التّو ّجه إىل أقرب مركز تكوين و تدريب ملزيد
اإلستفسار و كذلك التّع ّرف عىل كامل االختصاصات املتو فّرة بالجهة.
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وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
تسعى وزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن للنهوض باملرأة ودعم حقوقها االقتصادية
ومعاضدة جهود الدولة فيام يتعلق بدعم التشغيل ،من خالل وضعها للخطّة الوطنية
لدفع املبادرة االقتصادية النسائية للنساء والفتيات هدفها دعم روح املبادرة لدى املرأة
وإكسابها القدرات الرضورية إلحداث املشاريع وتسيريها والترصف فيها واالستفادة من
الفرص املتاحة بغاية إرشاكها ودمجها وتفعيل دورها يف ديناميكية التنمية عىل املستوى
الوطني والجهوي واملحيل وتقليص الفجوات بينها وبني الرجل والرفع من تشغيلية النساء
والفتيات من خالل بعث مشاريع اقتصادية متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة تشمل كل
الفئات النسائية وتيسري انتفاعهن مبصادر التمويل عرب إحداث خط متويل لهذه املشاريع
النسائية بالبنك التونيس للتضامن من خالل اتفاقيات رشاكة تم إمضاؤها يف الغرض.
برنامج رائدة

ميثّل برنامج دفع املباردة االقتصادية النسائية “رائدة” آلية دامئة لتكريس مقاربة النوع
االجتامعي يف مجال التمكني االقتصادي وذلك من خالل التقليص من نسبة البطالة يف
صفوف النساء لتكون طرفا فاعال ونشطا يف الدورة االقتصادية ويف مسار التنمية الشاملة.
األهداف الخصوصية:

لرفع من تشغيلية النساء والفتيات،
إحداث مشاريع للنساء املنتفعات يف اختصاصات متنوعة،
املساهمة يف إحداث مشاريع نسائية يف كل واليات الجمهورية من خالل اإلسناد يف
مرحلة دراسة املرشوع والتوجيه والتكوين والتمويل عرب خط التمويل املحدث لدى
البنك التونيس للتضامن وتأمني املساعدة واملرافقة واملتابعة والتوجيه.
األطراف الشريكة:

البنك التونيس للتضامن.
مكونات المشروع:

تنظيم أيام تحسيسة باملبادرة االقتصادية النسائية و بآليات الدعم والتمويل املتاحة
من خالل برنامج رائدة
املساعدة عىل دراسة املشاريع وإعداد مخططات األعامل
دراسة املشاريع النسائية املقدمة من الباعثات
متويل املشاريع متناهية الصغر والصغرى واملتوسطة عرب خط التمويل املحدث لدى
البنك التونيس للتضامن
القيام بزيارات متابعة ميدانية للباعثات
ترشيك املنتفعات من برنامج رائدة يف املعارض الجهوية والوطنية للمساعدة عىل
التعريف بخدماتهن ومنتوجاتهن وترويجها
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شروط االنتفاع:

أن يكون س ّن املرتشّ حة بني  19و  59سنة
أن تكون للمرتشّ حة فكرة مرشوع
أن تكون لھا سواء
شھادة جامعية أو شهادة تكوين مهني
شھادة إثبات كفاءة يف میدان املرشوع
وتتمتّع صاحبات شھائد الكفاءة والتكوین بقرض دون فائض و بدون متويل ذايت یصل
إىل  10آالف دینار مع مدة إمھال تدوم  06أشهر
يف حني ميكن لصاحبات الشهائد الجامعية ومؤهل التقني سامي أن تتمتّعن بقرض أكرب
من  10أالف دینار وإىل حدود الـ  100ألف دینار وتو فّر وزارة املرأة واألرسة والطفولة
التمويل الذايت وهو ما يعادل  20%من قیمة املرشوع يف شكل قرض بدون فائض.
وتجدر اإلشارة هنا أ نّه ت ّم إحداث قرابة  4500مرشوع ونسايئ وقرابة  7000موطن شغل
يف الفرتة املمت ّد ة بني  2016و .2020
برنامج رائدات

السنة اإلدار يّة وذلك بعد أن قامت الوزارة
يدخل برنامج رائدات ح ّيز التّنفيذ يف مفتتح ّ
بإجراء تقييم شامل للمرحلة األوىل والوقوف عىل أبرز العراقيل والصعوبات ،التي ت ّم
تجاوزها يف صياغة محاور املرحلة الثانية من الخطة.
وب ّينت الوزيرة أ نّه سيت ّم التوجه نحو التشجيع عىل دعم املشاريع الفالحية واملثمنة
لسلسلة القيمة واملشاريع التي تتنزل يف إطار االقتصاد االجتامعي التضامني والتحفيز عىل
بعث املشاريع يف املجال التكنولوجي والرقمي وتنمية الذكاء االصطناعي ودعم إحداث
مشاريع لفائدة الفئات الهشة.
وأوصت برضورة أن تعمل لجان القيادة الوطنية والجهوية يف هذا الربنامج عىل تطبيق
مقتضيات الحوكمة يف إسناد املشاريع ومرافقتها من أجل ضامن دميومتها.
متاشيا مع االسرتاتيجية الوطنية لدفع املبادرة ا اإلقتصاد يّة النسائية الخاصة ومع أهداف
التنمية املستدامة وخاصة الهدف الخصويص املتعلق بدعم التمكني االقتصادي للمرأة،
وضعت وزارة املرأة واألرسة وكبار السن خطة وطنية لدفع املبادرة االقتصادية النسائية
“رائدة” امتدت عىل فرتة املخطط الخاميس التنموي (  )2016-2020هدفها دعم روح
املبادرة لدى املرأة وإكسابها القدرات الرضورية إلحداث املشاريع وتسيريها والترصف
فيها واالستفادة من الفرص املتاحة بغاية إرشاكها ودمجها وتفعيل دورها يف ديناميكية
التنمية عىل املستوى الوطني والجهوي واملحيل وتقليص الفجوات بينها وبني الرجل والرفع
من تشغيلية النساء والفتيات من خالل بعث مشاريع اقتصادية متناهية الصغر وصغرى
ومتوسطة تشمل كل الفئات.
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النسائية وتيسري انتفاعهن مبصادر التمويل عرب إحداث خط متويل لهذه املشاريع النسائية بالبنك
التونيس للتضامن .لدى النساء والفتيات من ذوات املستوى العلمي الضعيف واملتوسط والحامالت
للشهادات العليا ومراكز التكوين.
وللتمكن من رسم التوجهات الجديدة ملخطط التنمية الجديد (  ،)2021-2025قامت وزارة املرأة
واألرسة وكبار السن بإعداد برنامج وطني جديد للريادة النسائية واالستثامر املراعي للنوع
االجتامعي “رائدات” بعد تقييم الربنامج السابق وتثمني املامرسات الجيدة وتنويع الرشكاء يف
تنفيذ الربنامج الجديد عرب إحداث خط متويل لهذه املشاريع النسائية بالبنك التونيس للتضامن
وبنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة والبنك الوطني الفالحي وصندوق الودائع واألمانات
من خالل اتفاقيات رشاكة تم إمضاؤها يف الغرض.
األهداف:

إرساء سياسة عمومية:
تع ّز ز نسب نشاط املرأة واملساواة املهنية ،باعتامد مقاربة تشاركية شاملة،
ترتكز عىل إطار قانوين متج ّد د لدعم التمكني االقتصادي للمرأة،
تدعم تصميم وتنفيذ إجراءات فعالة يف إطار برامج حكومية جديدة،
وتو ّجه برامج التعاون ال ّد ويل لتحسني التنسيق ودعم الفئات ذات األولو يّة
التقليص من نسبة البطالة يف صفوف النساء لتكون طرفا فاعال ونشطا يف الدورة االقتصادية
ويف مسار التنمية الشاملة.
األهداف الخصوصية:

تطوير سياسة عامة متعددة األبعاد يف متاهي مع االسرتاتيجيات الوطنية ومختلف الربامج
املوجهة لدفع املبادرة االقتصادية وتتناسق مع املنوال التنموي الجهوي،
اعتامد مقاربة أكرث وضوحا وشمولية لريادة األعامل النسائية خاصة يف القطاعات الواعدة
التي تعتمد التجديد واالبتكار وتثمن وتطور سالسل القيمة مع تخصيص جزء هام من
الربنامج لدعم ودفع ريادة األعامل النسائية ذات القدرة العالية عىل اإلنتاج والتطوير
ودفع نسق التنمية,
متكني املرأة من النفاذ إىل خدمات الدعم واملرافقة والتمويل والوصول إىل األسواق يف إطار
مخططات جديدة تعتمد عىل نقاط القوة لكل طرف فاعل يف تنفيذ مكونات الربنامج مع
تنمية القدرة التنافسية وتثمني التجارب الناجحة.
األطراف الشريكة:

البنك التونيس للتضامن ،بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة ،البنك الوطني الفالحي
وصندوق الودائع واألمانات.
محاور البرنامج الوطني الجديد:
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تعزيز املعارف حول املبادرة الخاصة وحاجيات النساء صاحبات املشاريع يف إطار حوكمة
جديدة ومنظومة تقييم ومتابعة،
تعزيز اإلدماج املايل والنفاذ إىل آليات التمويل يف إطار رشاكة موسعة مع كافة املؤسسات
ا ملا لية ،
تعزيز متثيلية النساء يف القطاعات الواعدة يف إطار الرشاكة مع الوزارات القطاعية املعنية،
تثمني النجاحات واملسارات للنساء رائدات األعامل قصد تعزيز انخراط النساء يف مسارات
بعث املشاريع،
النفاذ آلليات الدعم واملرافقة يف كل مراحل ريادة األعامل بالرشاكة مع الوزارات املعنية
لدعم النفاذ إىل األسواق.

البرنامج الجهوي للتنمي
ميثل الربنامج الجهوي للتنمية آلية تكميلية تندرج يف نطاق اسرتاتيجية التنمية الجهوية
وهو يهدف إىل استحثاث نسق التنمية بالجهات كمعاضدة املجهود التنموي باملناطق ذات
األولوية واملساهمة يف رفع التحديات عىل مستوى التشغيل وتحسني ظروف العيش.
ويتوىل املجلس الجهوي يف نطاق هذا الربنامج برمجة وإنجاز مشاريع تنموية ذات طابع
عاجل ومحددة يف الزمن تتامىش مع خصوصيات الجهة وتستجيب للحاجيات واألولويات
امللحة يف ميادين البنية األساسية من ماء للرشب وتنوير ومسالك ريفية وطرقات وتطهري
وتجميل مداخل املدن والقرى ومنشآت شبابية وثقافية ورياضية والنهوض بالفئات
محدودة الدخل ومساعدتها عىل بعث املشاريع.
كام تشمل تدخالت الربنامج متويل إنجاز الدراسات الخاصة باملشاريع املدرجة ضمن
الربنامج الجهوي للتنمية للسنة الجارية.
ميكن للوايل رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي القيام بتعديالت عىل مستوى
برنامج استعامل االعتامدات املخصصة وإعادة برمجة فواضل االعتامدات كلام اقتضت
الحاجة لذلك مع رضورة التنسيق املسبق مع مصالح وزارة التنمية واالستثامر والتعاون
الدويل .ويتعني إرفاق طلب التعديل وإعادة الربمجة مبصادقة النيابة الخصوصية للمجلس
الجهوي وكافة املعطيات والوثائق الفنية املؤيدة للطلب.
دعم موارد الرزق

فتح اعتامدات التعهد املتعلقة بهذا العنرص وفق برنامج مبديئ يتم عىل أساسه ضبط
عدد املنتفعني والكلفة املخصصة لهذا العنرص موزعة حسب مجال التدخل عىل أن يتم
فتح اعتامدات الدفع عىل ضوء القامئات النهائية للمنتفعني املصادق عليها من قبل لجنة
تحدث للغرض مبقتىض مقرر من قبل السيد الوايل رئيس النيابة للمجلس الجهوي ترتكب
أعضاؤها من املصالح الجهوية لوزارات الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية والتكوين
املهني والتشغيل والشؤون االجتامعية والتجارة والصناعات التقليدية والتجهيز والتنمية
واالستثامر والتعاون الدويل باإلضافة ملصالح الوالية حسب نوعية املرشوع.
اختيار املرشحني لالنتفاع مبشاريع دعم موارد الرزق من قبل املجلس املحيل للتنمية
مبساعدة املصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية واملصالح الجهوية لوزارات
التكوين املهني والتشغيل والشؤون االجتامعية والتجارة والصناعات التقليدية حسب
نوعية املرشوع.
إنجاز هذا العنرص من قبل الجمعيات يف إطار اتفاقيات تربم يف الغرض بني الوايل رئيس
النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي والجمعية.
تضبط املصاريف التي ستخصص للجمعية بعنوان الترصف يف امللفات وفق الرشوط
القانونية املعمول بها يف هذا املجال وتحمل هذه املصاريف عىل ميزانية الربنامج الجهوي
للتنمية .
الرتفيع يف السقف املتعلق بهذا العنرص من  3إىل  5االف دينار يسند يف شكل منحة
بالنسبة للعائالت املعوزة املرسمة بسجالت وزارة الشؤون االجتامعية ويف شكل.
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قرض حسن (بدون فائض) بالنسبة لباقي املنتفعني .وتستغل املبالغ املسندة وجوبا يف:
بعث مشاريع جديدة
تكملة لتغطية الخطة التمويلية للمرشوع
املساهمة يف رأس مال املشاريع املنجزة يف نطاق االقتصاد االجتامعي
وا لتضا مني .
يتم رصف القرض عىل أقساط طبقا لحالة تقدم اإلنجاز وعىل أساس املعاينة
امليدانية ومصادقة املصالح الفنية املختصة.
تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية حول القروض املسندة واملشاريع املنتفعة
واملبالغ املستخلصة.

االتّ حاد التّ ونسي للتّ ضامن االجتماعي
من خالل خل ّية الربامج التّنمو يّة ،يقوم اال تّحاد التّونيس للتّضامن االجتامعي بتنفيذ
بالرشاكة مع املنظّامت ال ّد ول ّية لدعم وتسهيل اإلماج اإلقتصادي
الربامج واملشاريع التّنمو يّة ّ
للفئات الهشّ ة وأصحاب الشّ هائد
الجهوية للتّ ننمية
الوحدات
ّ

مراكز التّ يسير

التّكوين الف ّني ألصحاب
أفكار املشاريع

دعم و مرافقة
طالبي الشّ غل

اإلحاطة واملتابعة
للمستفيد ين

تكوين طالبي الشّ غل يف
تقنيات البحث ال ّنشيط

ال ّد عم املا ّد ي عند
تركيز املرشوع

تسهيل التّواصل مع
املؤسسات
مختلف
ّ

مراكز دعم فنّ ية

تكوين أصحاب أفكار
املشاريع يف مجال
تربية ال ّنحل
دعم أصحاب مشاريع
تربية ال ّنحل يف التّسويق
الرشاءات
ويف عمليّة ّ

ال ّد راسة الف ّن ّية
ألفكار املشاريع
لالستفسار عن إمكان ّية التّمتّع بآل ّية من اآلل ّيات اآلنف ذكرها ،عىل الشّ خص املعني باألمر
التّو ّجه للّجنة الجهو يّة لإل تّحاد التّونيس للتّضامن.
يف حال إمكان ّية التّمتع بقرض من اإل تّحاد التّونيس للتّضامن اإلجتامعي ،يجدر بالذّكر أ نّها
قروض بدون فائض مع مدة إمھال تدوم  06أشهر.
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نموية
الجمعيات التّ
ّ
ّ
تقوم العديد من الجمع ّيات التّنمو يّة بالتّكوين الف ّني ألصحاب أفكار املشاريع
وكذلك بالتّمويل يف حدود اإلمكان ّيات املتاحة يف إطار الربامج التي تديرها.
يتعني عىل
مبا أ ّن هذه الربامج تكون عادة مح ّد دة يف ال ّزمان واملكان فإ نّه
ّ
كل الجمع ّيات التّنمو يّة ال ّناشطة بجهتها
الجمع ّيات الحرص عىل التّع ّرف عىل ّ
توسع آفاق اإلدماج ملنظوريهم.
والعمل عىل تطوير رشاكات جديدة من شأنها أن ّ
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