
 

 

 

 
 
 

 

 

 

املجلة التونسية للقانون االجتماعي
 

الجمعية التونسية للقانون االجتماعي والعالقات  املهنية
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املجلة التونسية للقانون االجتماعي 

املدير املسؤول

محمد النارص 
 رئيس الجمعية التونسية للقانون االجتماعي والعالقات  املهنية

رئيس مجلس نواب الشعب

نائب رئيس الجمعية الدولية لقانون الشغل والضمان 

االجتماعي سابقا 

املدير املنسق

حافظ العموري 
 أستاذ تعليم عايل باملعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

ووزير سابق 

مدير التحرير

عصام لحمر
قاض بمحكمة التعقيب

املدير املساعد للتحرير

محمد الهادي بن عبد الله
متفقد عام للشغل

ورئيس مدير عام رشكة النهوض باملساكن االجتماعية سابقا



 

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هيئـة التحــرير

رئيس لجنة الخرباء القانونيني بمنظمة العمل   السيد محمد كشو: 

العربية  

أستاذ جامعي ومدير عام املعهد الوطنـي  السيد عبد الستار املولهي: 

للشغل والدراسات االجتماعية  

أستاذ جامعي بكليّة الحقوق صفاقس  السيد نوري مزيد: 

السيدة عائشة السايف:  أستاذة جامعية باملعهد الوطني للشغل   

والدراسات االجتماعية   

أستـاذ جامعي باملعهد الوطنـي للشغـل السيد حاتم ورتتاني: 

والدراسات االجتماعيـة   

أستاذة جامعية باملعهد الوطني للشغل    السيدة ليىل بن سالم: 

والدراسات االجتماعيـة  

مدير املركز العربي إلدارة العمل والتشغيل السيد رابح مقديش:  





 

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

برنامج امللتقى

اليــــــوم االأّول:االثنني 27 مار�س 2017
/ 8.30 - 9.00:ا�شتقبال وت�شجيل امل�شاركني

اجلل�شة االأوىل:االفتتاح وتقدمي امللتقى
برئا�شة ال�شيد حممد النا�رص- رئي�س جمل�س نواب ال�ّشعب ورئي�س اجلمعّية 

التون�شّية للقانون االجتماعي والعالقات املهنّية.
االأ�شغــــــال افتتـــــاح   :10.00  -  9.00 /

اإلقاء كلمات من اجلهات املنّظمة واملدعوة:
- ال�شيد حممد النا�رص، رئي�س جمل�س نواب ال�ّشعب ورئي�س اجلمعّية التون�شّية 

للقانون االجتماعي والعالقات املهنّية.
- ال�شيد بدر ال�شماوي ممثل االحتاد العام التون�شي لل�شغل.

- ال�شيد عبد  العزيز  حالب-  ممثل االحتاد التون�شي لل�شناعة والتجارة 
وال�شناعات التقليدية .

- ال�شيد عبد املجيد الزار- رئي�س االحتاد التون�شي للفالحة وال�شيد البحري
- ال�شيد عبد ال�شتار املولهي – مدير املعهد الوطني لل�شغل والدرا�شات 

االجتماعية
- ال�شيد هانريك ماير- املمثل املقيم ملوؤ�ش�شة فردري�س ايربت

- ال�شيد حممد علي دياحي- مدير مكتب منظمـــة العمل الدولية لدول 
املغرب العربي - اجلزائر.

/ 10.00 - 10.30:تقرير متهيدي:م�شارات اإ�شالح ال�شمان االجتماعي 
يف تون�س 

ال�شيد حافظ العموري – اأ�شتاذ جامعي باملعهد الوطني لل�شغل 
والدرا�شات االجتماعية ونائب رئي�س - من�شق للجمعية التون�شية للقانون 

االجتماعي والعالقات املهنية.



/ 30 . 10: - 11.00:نقا�س
قهوة 11.30:ا�شرتاحة   -  11.00/

اجلل�شة الثانية:حتّديات اإ�شالح ومتويل التقاعد
الرئي�شة: ال�شيدة عائ�شة ال�شايف - اأ�شتاذة جامعية باملعهد الوطني 

لل�شغل والدرا�شات االجتماعية 
وع�شوة باجلمعية التون�شية للقانون االجتماعي والعالقات املهنية.

)CNRPS( املقرر: ال�شندوق الوطني للتقاعد واحليطة االجتماعية

/ 11.30 - 12.00:اإ�شالح اأنظمة التقاعد:�شغوطات التوازنات 
املالية ومتطلبات االإ�شالح

ال�شيد كمال املدوري - املدير العام لل�شمان االجتماعي بوزارة ال�شوؤون 
االجتماعية

نقا�س  :13.30  -  12.00/

غداء  :15.00  -  13.30/

اجلل�شة الثالثة:حتدّيات اإ�شالح ومتويل التقاعد )تابع(
الرئي�س:ال�شيد منجي الرحوي - رئي�س جلنة املالية والتخطيط والتنمية 

مبجل�س نواب ال�شعب
)CNSS( املقرر: ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي

خـــالل  مـــن  التقاعد  اأنظمة  ومتويل  15.30:اإ�شالح   -  15.00/

التجارب االأجنبية 
ال�شيد �شارل كروفيي- خبري من منظمة العمل الّدولية

برنامج امللتقى



العــــام: القطــــاع  فــــي  التقــــاعد  16.00:متويــــل   -  15.30/

الواقـــــع وفر�شيات االإ�شالح
ال�شيد خالد ال�شديري - خبري يف ال�شمان االجتماعي

اخلا�س  القطاع  يف  التقاعد  ومتويل  اإ�شالح  16.30:خيارات   -  16.00 /

ال�شيد منري ال�رصيف -املدير العام ملركز البحوث  والّدرا�شات االجتماعية
/16.30 - 16.45: ا�شرتاحة قهوة

اآفـــاق؟  االجتماعي:اأيـــة  ال�شمان  لتمويل  اجلباية   :17.15  -  16.45/

ال�شيد حممد الق�شنطيني - اأ�شتاذ جامعي بكليةاحلقوق �شفاق�س
نقا�س  :  18.30  -  17.15/

اليـــــوم الثانـــــــي:الثالثاء 28 مار�س 2017
اجلل�شة االأوىل:التاأمني على املر�س: الواقع واآفاق االإ�شالح

الرئي�س: ال�شيد �شهيل العلويني - رئي�س جلنة ال�شحة وال�شوؤون االجتماعية 
مبجل�س نواب ال�شعب

)CNAM( املقرر:ال�شندوق الوطني للتاأمني على املر�س

تون�س يف  املر�س  علــــى  التاأمني  اإ�شالح  وم�شارات  9.30:حتّديات   -  9.00/

الدكتور ريا�س بن عبا�س – متفقد عام بوزارة ال�شحة
ال�شحي  التاأمني  خالل  من  ال�شاملة  التغطية  10.00:حتقيق   -  9.30/

االجتماعي يف تون�س
لل�شغل  الوطني  باملعهد  جامعي  ال�شيد �شكري عرفة – اأ�شتاذ 

والدرا�شات االجتماعية.

برنامج امللتقى



11.00:نقا�س  -  10.00/

قهوة 11.30:ا�شرتاحة   -  11.00/

اجلل�شة الثانية:حوكمة ال�شمان االجتماعي
الرئي�س: ال�شيد حممــد ك�شــو- رئي�س جلنــة اخلبــراء القــانونيني مبنظمــة 

العمل العربية والكاتب العام للجمعّية التون�شّية للقانون االجتماعي 
والعالقات املهنية.

املقررة:ال�شيدة ليلى بن �شامل - اأ�شتاذة جامعية باملعهد الوطني لل�شغل 
والدرا�شات االجتماعية وع�شوة باجلمعية التون�شيـــة للقـــانون االجتمـــاعي 

والعالقـــات املهنية.

الف�شلى املمار�شات  واحلوكمة:  االجتماعي  12.00:احلوار   -  11.30/

ال�شيد يو�شف غالب - رئي�س وحدة احلوار االجتماعي والثالثية مبكتب 
العمل الدويل - جنيف. 

تون�س يف  االجتماعي  لل�شمان  اأف�شل  حوكمة  اأجل  من   :12.30  -  12.00/

ال�شيد جالل اللواتي – مدير بال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي  
13.30:نقا�س  -  12.30 /

14.30:غداء  -  13.30 /

اجلل�شة الثالثة: االأر�شّية للحماية االجتماعية
الرئي�س:ال�شيد عبد ال�شتار املولهي –اأ�شتاذ جامعي ومدير املعهد الوطني 

لل�شغل والدرا�شات االجتماعية
املقرر:ال�شيد رابح مقدي�س - مدير املركز العربي الإدارة العمل والت�شغيل 

وع�شو باجلمعية التون�شية للقانون االجتماعي والعالقات املهنية.

برنامج امللتقى



معايري  خالل  من  االجتماعية  احلماية  / 14.30–15.00:اأر�شيات 

العمل الدولّية والتجارب االأجنبّية
ال�شيد ب�شكال انيك - خبري من منظمة العمل الّدولّية

تون�س: يف  االجتماعّية  احلماية  نظام  15.30:مراجعة   -  15.00/

نحو تركيز اأر�شّية للحماية  
ال�شيد كمال ال�شو�شي- خبري يف ال�شمان االجتماعي

ال�شندوق  لتمويل  هام  مورد  املنّظم  غري  القطاع   :16.00  -  15.30/

الوطني لل�شمان االجتماعي )درا�شة من 2005 اإىل 2015  
 ال�شيد ن�شال بن ال�شيخ - م�شت�شار بديوان وزير ال�شوؤون االجتماعية.

لل�شمان  الهيكلي  االإ�شالح  خمطط  تقييم   :16.30  -  16.00 /

االجتماعي
لل�شغل  الوطني  باملعهد  جامعي  ال�شيد فتحي اجلربي–اأ�شتاذ 

والدرا�شات االجتماعية
نقا�س  :17.30-16.30/

قهوة 17.45:ا�شرتاحة   -  17.30/

اجلل�شة اخلتامّية: نتائج امللتقى واالختتام
برئا�شة ال�شيد حممد الطرابل�شي - وزير ال�شوؤون االجتماعّية

/ 17.45 - 18.30: التقرير اخلتامي والتو�شيات
ال�شيد نوري مزيد - اأ�شتاذ جامعي بكلّية احلقوق �شفاق�س وع�شو 

باجلمعّية التون�شّية للقانون االجتماعي والعالقات املهنية
كلمة االختتام :ال�شيد حممد الطربل�شي وزير ال�شوؤون االجتماعية

امللتقى. /18.30:اختتام 

برنامج امللتقى





 

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفهــــــــر�س

كلمة السيد محمد النارص-رئيس مجلس نواب الّشعب ورئيس 

الجمعيّة التونسيّة للقانون االجتماعي والعالقات املهنيّة. 

تقرير تمهيدي: مسارات إصالح الضمان االجتماعي يف تونس 

حافظ العموري – أستاذ جامعي باملعهد الوطني للشغل والدراسات 

االجتماعية ونائب رئيس - منسق للجمعية التونسية للقانون االجتماعي 

والعالقات املهنية 

إصالح أنظمة التقاعد: ضغوطات التوازنات املالية ومتطلبات اإلصالح

كمال املدوري - املدير العام للضمان االجتماعي بوزارة الشؤون 

االجتماعية 

تحّديات ومسارات إصالح التأمني عىل املرض يف تونس

الدكتور رياض بن عباس – متفقد عام بوزارة الصحة 

من أجل حوكمة أفضل للضمان االجتماعي يف تونس

جالل اللواتي – مدير بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

التقرير الختامي والتوصيات

نوري مزيد - أستاذ جامعي بكليّة الحقوق صفاقس وعضو بالجمعيّة 

التونسيّة للقانون االجتماعي والعالقات املهنية 

كلمة االختتام

السيد محمد الطربليس وزير الشؤون االجتماعية 
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الـدرا�سات والتعاليق الواردة يف هذه املجلة   

ال تعرب اإال عن اآراء اأ�سحابها
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كلمة االفتتاح لل�سيد حممد النا�رص
عب ورئي�س اجلمعّية التون�سّية  رئي�س جمل�س نواب ال�سّ

للقانون االجتماعي والعالقات املهنّية.

- السيد محمد الطرابليس وزير الشؤون االجتماعية

- السيد عبد املجيد الزار- رئيس االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري

والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد  ممثل  حالب  العزيز  عبد  السيد   -

والصناعات التقليدية

-السيد بدر السماوي ممثل األمني لالتحاد العام التونيس للشغل

- السيد عبد الستار املولهي املدير العام للمعهد الوطني للشغل والدراسات 

االجتماعية

- السيد هانريكماير- ممثل مؤسسة فردريشايربت

- السيد محمد عيل دياحي- مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول املغرب 

العربي - الجزائر.

زمالئي األعزاء يف مجلس نواب الشعب 

االجتماعي  للقانون  التونسية  الجمعية  يف  األعزاء  زمالئي 

والعالقات املهنية

يُسعدني أن أرُشف عىل افتتاح أشغال هذا امللتقى بصفتي رئيسا ملجلس نواب 

والعالقات  االجتماعي  للقانون  التونسية  للجمعية  مؤسسا  ورئيسا  الشعب 

اإ�سالح ال�سمان االجتماعي يف تون�س: 
التحديات واحللول
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املهنية.. كما يسعدني يف البداية أن أحيي جمعكم الكريم وأن أرحب بضيوفنا 

الذين  زمالئي  بالخصوص  وأحيي  املبادرة  هذه  أثّمن  أن  أود  كما  الكرام، 

أرشفوا عىل تنظيم هذه الندوة، والذين سيتولون املساهمة يف تنشيطها.

حرضات السيدات والسادة

االجتماعي  الضمان  منظومة  إصالح  يف  واملتمثل  الندوة  هذه  موضوع  إن 

بجميع  املواطنني  كافة  بال  يشغل  أنه  حيث  الساعة  موضوع  هو  تونس  يف 

أصنافهم، ويهم الحارض واملستقبل. 

املالية  التوازنات  بمسألة  بالخصوص  تعلقت  أخرى  ندوات  سبقتها  وقد 

للصناديق االجتماعية، وهو موضوع سنتناوله يف هذه الندوة التي أردناها أن 

تساهم يف بلورة مقاربة مستقبلية مشرتكة وواقعية إلصالح منظومة الضمان 

االجتماعي املرتبطة أساسا بنمط املجتمع الذي نرتضيه لبالدنا.

إالّ  فيها  الخوض  االجتماعي هي قضية مجتمعية ال يمكن  الضمان  فمسألة 

وفق نظرة تشاركية. نظرة تسعى إىل إرساء توافق بني كل القوى املجتمعية 

منذ  بالدنا  اختارت  والذي  نريده  الذي  النمط  واملدنية حول  منها  السياسية 

أن  يمكن  ال  األساس  هذا  وعىل  وعادال.  تضامنيا  يكون  أن  االستقالل  مطلع 

املدى  عىل  تونس  يف  االجتماعي  الضمان  منظومة  إصالح  مساعي  تنجح 

املتوسط والبعيد إالّ إذا انطلقت يف إطار تحديد العقد االجتماعي بني الدولة 

وبني مختلف الرشائح واألصناف االجتماعية.
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حرضات السيدات والسادة

التضامن بني  بناء  أساسيا يف  االجتماعي عامال  الضمان  تشّكل سياسات 

األجيال واألصناف االجتماعية ويف تحقيق التوازن بينها. كما أنها تشكل 

جّراء  من  تربز  أن  يمكن  التي  السلبية  اإلفرازات  تعديل  يف  رئيسية  أداة 

اتّساع دائرة اقتصاد السوق، والتأثريات املحتملة ملنطق العوملة املتحّرر من 

قيود الربمجة والسيادة الوطنية.

إّن الطابع االجتماعي للدولة هو حاجة تاريخية ُملّحة يف املجتمعات النامية 

التكريس  هي  الحديث  العرص  يف  االجتماعية  الدولة  أن  ذلك  بالدنا.  مثل 

األمثل للمجتمع املتوازن الذي يوفق بني ثالثة عوامل رضورية ومتالزمة 

وهي الديمقراطية والعدالة االجتماعية وحرية املبادرة االقتصادية، عوامل 

رضورية ومتالزمة من أجل تحقيق االستقرار السيايس.

هذا وقد كّرست التحوالت اإلسرتاتيجية العاملية منذ نهاية القرن العرشين 

الديمقراطي  وللنظام  ناحية،  من  السوق  القتصاد  مطلق  شبه  انتصارا 

الليربايل من ناحية أخرى. لكن تلك التحوالت لم تنتج نهاية للتاريخ، كما 

تنتج  لم  أنّها  كما  املجتمعات.  ودور  الدولة  دور  تُلِغ  ولم  البعض،  اّدعى 

حلوال جذرية ونهائية ملشاكل البرش ولقساوة حياتهم. لذلك سوف يبقى 

السلبية  اإلفرازات  كّل  لتجاوز  االجتماعي  املجال  يف  تعديليا  دور  للدولة 

لالقتصاديات التنافسية. كما سوف تبقى الدولة العامل الرئييس يف تحقيق 

لتحقيق  وسيلة  من  وما  املجتمعات.  يف  االجتماعي  واالستقرار  االنسجام 

العادلة  التضامن االجتماعي  إالّ عرب سياسات  هديف االنسجام واالستقرار 

والدائمة.
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حرضات السيدات والسادة،

منا،  يستوجب  تونس  يف  االجتماعي  الضمان  إصالح   تحديات  تناول  إّن 

يف املقام األول، تشخيصا جريئا للوضع الراهن. لقد كّرس دستور تونس 

38 مبدأ الحق يف التغطية االجتماعية. لكن منظومة  الجديد يف فصله الـ 

بسبب  وخانقة  حادة  أزمة  اليوم  تواجه  بالدنا  يف  االجتماعي  الضمان 

العجز املرتاكم يف توازناتها املالية التي كانت مزدهرة يف السنوات السبعني 

والثمانني من القرن املايض. 

القانون  بمقتىض  اتسعت  وان  االجتماعية  التغطية  فإن  أخرى  ومن جهة 

قطاع  ويف  والفالحي  الصناعي  القطاع  يف  العاملني  مختلف  لتغطية 

الخدمات،فإن نسبة هامة من املواطنني مازالت محرومة من هذه التغطية. 

كما أن جرايات التقاعد بالنسبة لبعض أصناف العملة هزيلة وغري قادرة 

عىل تسديد أدنى الحاجيات األساسية للمواطن.

هو  اليوم  االجتماعي  الضمان  أنظمة  تواجهه  الذي  املركزي  التحدي  إن 

الخروج من منطق اإلسعاف ملنظومة الضمان االجتماعي وإرساء إصالح 

دائم وعادل ومتوازن بني األجيال.

هذا اإلصالح الذي تحتاجه منظومة الضمان االجتماعي يرمي إىل تحقيق 

هدفني رئيسيني أولهما عاجل وثانيهما عىل املدى املتوسط والبعيد.

الضمان  لصناديق  املالية  التوازنات  تحقيق  يخص  األول  الهدف  إن 

إىل  ذلك  تحقيق  أجل  من  حاجة  يف  ونحن  أدائها.  تحسني  مع  االجتماعي 

الكثري من التبرّص ومن اإلبداع يف ابتكار مصادر جديدة لتمويل الصناديق 

وتنويعها.
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وقد تُفيض أعمالنا يف هذا امللتقى إىل بلورة بعض املقرتحات لهذا الغرض. لكن 

وجب علينا، ونحن بصدد التفكري فيها أن نتبنّي أربع جوانب:

لديمومة  ضمانا  االقتصادية  والرهانات  الصعوبات  تشخيص  أهمية   -  1

املنظومة. 

واملبادرات  اإلجراءات  من  حزمة  عىل  متحررة  إصالحية  مقاربة  اعتماد   -  2

من  مقبولة  يجعلها  بشكل  وناجعة  وترشيعيا  اجتماعيا  واملتالئمة  املتناسقة 

قبل كل األطراف.

3 - قابلية املقرتحات املشار إليها وغريها إىل التنفيذ عىل أساس وفاق وطني 

ومكّونات  املهنية  الهياكل  وكل  الدولة  بني  واسع  اجتماعي  حوار  عىل  يقوم 

املجتمع املدني. 

أن تكون تلك املقرتحات قاعدة لبناء نظام للتغطية االجتماعية الشاملة   - 4

أكثر تطّورا وعدال وديمومة حتى ينتفع به كل أفراد املجتمع. وأن يكون ذلك 

النظام تعبريا عن روح تضامنية وطنية.

نظام  بناء  يف  واملتمثل  املدى  بعيد  الثاني  الهدف  إىل  تقودنا  املالحظات  هذه 

لتغطية اجتماعية شاملة ومستدامة يضمن املكاسب ويوسع فيها. كما يوّفر 

يف  التونسيني  لكل  شاملة  صحية  وتغطية  الدخل  من  أدنى  حدا  النظام  هذا 

 Socle Universel deإطار ما يسمى بالقاعدة الشاملة للحماية االجتماعية

Protection Sociale التي أصبحت مرجعا للدول يف منظمة العمل الدولية.

عىل  االجتماعية  للحماية  الشاملة  القاعدة  منظومة  إرساء  أّن  شك  من  وما 

أساس تأمني تغطية صحية وحّد أدني من الدخل لكل التونسيني والتونسيات 

يستوجب إصالحات متعلقة برتشيد الحوكمة يف التسيري والترصف ويف إدارة 
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شؤون الصناديق مثلما أكدته مختلف التجارب املقارنة الناجحة.

إّن اإلصالح املنشود يف منظومة الضمان االجتماعي التونيس هو اإلصالح الذي 

يكفل ديمومة الرعاية االجتماعية ونجاعتها عىل املدى املتوسط والبعيد، حتى 

تصبح العمود الفقري للتضامن الوطني وآلية لتحقيق التماسك املجتمعي.

حرضات السيدات والسادة،

 .2014 لقد نجحت بالدنا يف إرساء نظام سيايس ديمقراطي كّرسه دستور 

من  االستثمار  توفري  أهّمها  واجتماعية  اقتصادية  تحديات  تعرف  اآلن  وهي 

منظومة  وإصالح  الشغل  مواطن  توفري  مسار  ودفع  التنمية،  تحقيق  أجل 

الضمان االجتماعي.

هذه التحديات تستوجب توحيد الصف الوطني وتحقيق التوافق الواسع عرب 

الحوار ألنها تخّص كل التونسيني دون استثناء أو تمييز. وألنها تخّص حارض 

البالد ومستقبلها. وألنها تشّكل مقياسا حيويا ملدى نجاح التحّوالت التاريخية 

الهائلة التي عرفتها بالدنا. وعىل هذا األساس، فإّن مسؤولية تحقيق النجاح 

موكولة إىل كل من السلطتني التنفيذية والترشيعية من ناحية، واىل كل قوى 

املجتمع املدني وكافة املنظمات من ناحية أخرى. 

وما من شّك أن مجلس نواب الشعب باعتباره ممثال لطموحات الشعب التونيس 

التأسيس  وآليات عملية  لتحديد مالمح وأهداف  املحّرك  اإلطار  ومشاغله هو 

ملنظومة ضمان اجتماعي جديد ناجع وعادل ومتوازن.

أتمنّى ألعمالكم التوفيق.    

والسالم.      
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حافظ العموري 
اأ�ستاذ جامعي ونائب رئي�س من�سق للجمعية التون�سية  للقانون 

االجتماعي والعالقات املهنية 

عجز الضمان االجتماعي والذي مصدره األسايس أنظمة التقاعد كان متوقعا 

منذ سنة 1986 لكن لم يقع اتخاذ إجراءات ناجعة ودائمة وشاملة لتحقيق 

التوازن املايل عىل األمد الطويل بل اقترصت الحكومات املتعاقبة باألساس عىل 

إجراءات سهلة ووقتية المتصاص العجز أو الحد منه.

وإصالح الضمان االجتماعي ال يمكن أن يكون إال يف إطار العقد االجتماعي 

املربم بني األطراف االجتماعية ألن األمر ال يتعلق بإصالح فني بقدر ما يتعلق 

بإصالح النمط املجتمعي باعتباره مسألة مجتمعية بامتياز يمكنها عىل املدى 

مكونات  من  يمكن  ما  أكثر  توافق  يتطلب  مما  املجتمع  نمط  تغيري  الطويل 

املجتمع بعد حوار اجتماعي رصيح دون خطوط حمراء.

اإلنقاذ  إىل  اإلصالح  من  نتحول  قد  اإلصالح  يف  الكبري  التأخري  بسبب  ولكن 

وبالتايل إعادة أخطاء املايض باللجوء إىل إجراءات ظرفية وعاجلة تحت ضغط 

التدهور املايل الخطري الذي يهدد منظومة الضمان االجتماعي وما ينجر عنه 

 1080 للصناديق  اإلجمايل  العجز  تجاوز  االجتماعي حيث  للسلم  تهديد  من 

مليون دينار سنة 2017 لو ال تتكفل الدولة بتغطية عجز الصندوق الوطني 

للتقاعد والحيطة االجتماعية جزئيا  بمبلغ 300 مليون دينار يف قانون املالية 

التكمييل لسنة 2016 و500 مليون دينار بقانون املالية لسنة 2017 ملا قدر 

عىل  رصف الجرايات.

املايل  العجز  دوامة  بدوره يف  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  ودخول 

تقرير متهيدي :
  م�سارات اإ�سالح ال�سمان االجتماعي
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منهم  الحق  وأويل  االجتماعيني  للمضمونني  الكبري  العدد  بحكم  خطر  نذير 

والكتلة املالية الهامة التي يحتاجها لرصف املنافع وخاصة الجرايات.

حوايل   2017 سنة  بلغت  بتعهداتها  لاليفاء  للسيولة  الصناديق  وحاجيات 

1780مليون دينار )دون اعتبار تدخل ميزانية الدولة املذكور( مما دفع كما 

ذكرنا بميزانية الدولة بضخ املبالغ املذكورة آنفا صلب قانوني املالية لسنتي 

2016 و 2017 للتخفيف خاصة من عبء الديون املتخلدة بذمة الصندوق 

للتأمني  الوطني  الصندوق  لفائدة  االجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني 

لفائدة مسديي  بذمته  متخلدة  ديون  بدفع  مطالب  بدوره  الذي  املرض  عىل 

الخدمات يف القطاعني الخاص و العام  التي بلغت سنة 2017 ما يفوق 630 

مليون دينار.

1( أهم أسباب العجز.

للضمان  كانت  التي  الوافرة  املالية  للمدخرات  الناجع  االستغالل  عدم   .1

االجتماعي خاصة خالل السنوات 1970 و1980.

اإليداعات  عىل  باألساس  االجتماعي  الصناديق  إنشاء  منذ  االقتصار   تم  لقد 

العجز  من مصادر  أصبح  الذي  االجتماعي  السكن  يف  واالستثمار  البنوك  يف 

الصندوقني  وتحمل  سنوات  ملدة  الكراء  ملعلوم  املتساكنني  دفع  عدم  بسبب 

)الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

االجتماعية( أعباء الصيانة.

عجزا  يعاني  كان  الذي  والنقل  والغاز  الكهرباء  رشكات  صندوق  دمج   .2

هيكليا يف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية بما أثقل كاهل هدا 

األخري.

الهيكيل لالقتصاد  املبكر خاصة بمناسبة اإلصالح  التقاعد  التشجيع عىل   .3
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سنة 1986 وبهدف امتصاص البطالة سنة 1994.

ساهمت هذه اإلجراءات يف تعكر املوازنات املالية دون خفض نسبة البطالة 

ألن املتمتعني بهذا التقاعد مازالوا يف صحة جيدة ونسبة كبرية منهم شغلت 

من جديد مراكز عمل مؤجرة بالقطاع الخاص يف خرق رصيح للقانون ودون 

.)en noir ( دفع مساهمات

4. نسبة التمتع بالتقاعد املبكر املرتفعة خارج اإلجراءات املذكورة آنفا حيث 

تتجاوز %30من مجموع املتقاعدين وثلث األعباء املالية دون اعتبار األنظمة 

القانونية للتقاعد قبل سن 60 سنة والتنفيل بمعدل 4 سنوات دون مقابل 

لبعض األصناف من األعوان.

ترصف  حيث  مضاعفة  املبكر  التقاعد  جراء  االجتماعي  الضمان  خسارة 

من  التي  املساهمات  من  وتحرم  القانوني  أجلها  قبل  الجرايات  الصناديق 

املفروض دفعها لو تواصل العمل إىل تاريخ السن القانوني إضافة إىل تمتيع 

بعض األصناف من العاملني بمدة تصل إىل خمس سنوات عمل يف احتساب 

الجرايات  دون دفع مساهمات.

5. تغري الرتكيبة العمرية للمنخرطني املبارشين واملتقاعدين نحو التهرم.

إىل  وصل  حيث  ورسيعة  ملحوظة  بصفة  الوالدة  عند  الحياة  مؤمل  تحسن 

الضمان  موازنات  عىل  يؤثر  ما  ولكن  للنساء  سنة  للرجالو77  75سنة 

االجتماعي بصفة مبارشة هو مؤمل الحياة عند اإلحالة عىل التقاعد )بما يف 

ذلك األنظمة التي ضبطت سن التقاعد دون 60 سنة( والذي وصل إىل معدل 

بمفهوم  ايجابي  مؤرش  هو  و  املدة  هذه  طيلة  الجراية  رصف  أي  سنة   19

ميزانية  من  مرتفع  ثمن  له  لكن  و  الدولية  باملعايري  عمال  البرشية  التنمية 

الصناديق.

6. عدم قدرة االقتصاد الوطني عىل مواكبة نسق املنافسة العاملية وعىل خلق 
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مواطن شغل الئقة ودائمة بما أدى إىل ارتفاع رسيع للتشغيل الهش وتراجع 

االستثمار.

أدى هذا الضعف االقتصادي بالخصوص إىل غلق بعض املؤسسات والطرد 

ألسباب اقتصادية وتضخم القطاع املوازي والعمل املهمش والذي ال يتماىش 

تفرتضان  اللتان  تونس  يف  االجتماعي  الضمان  منظومة  وتنظيم  طبيعة  مع 

ممارسة نشاط مهني منظم ودفع املساهمات بصفة منتظمة للتمتع باملنافع 

االجتماعية. 

الشؤون  )وزارة  االجتماعية  والدراسات  البحوث  مركز  دراسة  فحسب 

2016 يقدر عدد العاملني يف هذا القطاع بأكثر  االجتماعية( أنجزت يف ماي 

من مليون يشتغلون مبدئيا دون تغطية اجتماعية.

العام  املناخ  تحسن  لبطئ  نظرا  واألجنبي  الوطني  االستثمار  تراجع  أن  كما 

لالستثمار عمق اختالل التوازن الديمغرايف بسبب عدم تطور عدد املساهمني 

املساهمني  يعوض  األقل  عىل  أو  املستوجبة  املنافع  نفقات  يغطي  بما  الجدد 

للضمان  الوطني  للصندوق  املالية  املوازنات  اختالل  يف  زاد  املغادرين، 

االجتماعي.

7. –تأخر سن االندماج يف سوق الشغل.

نسبة  ارتفاع  إىل  أدى  خصوصا  الخاص  والقطاع  عموما  االقتصاد  ضعف 

األمد وهو ما يفرس  البطالة طويلة  2017 وخاصة  البطالة إىل%15.6 سنة 

يف  مساهمات  دفع  وبالتايل  متأخرة  سن  يف  الشغل  سوق  يف  االندماج  أيضا 

الضمان االجتماعي ملدة أقرص.

8. التهرب االجتماعي عرب الترصيح بأجور أو بأجراء أقل من الواقع وغياب 

ثقافة الضمان االجتماعي.

الصغرى  املؤسسات  وبالخصوص  الخاص  القطاع  يف  املؤجرين  بعض 
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الحقيقي  العدد  من  أقّل  بإجراء  أو  الفعلية  األجور  من  أقّل  باجر  يرصحون 

وهذا راجع ولو جزئيا إىل غياب ثقافة الضمان االجتماعي لدى بعض املؤجرين 

واألجراء.

9. التقاعد املبكر ألسباب اقتصادية.

التقاعد املبكر ألسباب اقتصادية يف ارتفاع متواصل بسبب الظرف االقتصادي 

الصعب الذي تمر به تونس وقد مثل سنة 2016 حوايل 13,7 % من أعباء 

املبكر  التقاعد  عن  املنجر  املايل  العجز  من  ترفع  هامة  نسبة  وهي  الجرايات 

عموما.

أما يف ما يتعلق بالصندوق الوطني للتأمني عىل املرض فانه مازال يحافظ عىل 

توازنه املايل بفضل النتيجة االيجابية لنظام حوادث الشغل واألمراض املهنية 

أخرى بسبب  إىل  مالية من سنة  انفكت تشهد ضغوطات  ما  توازناته  أن  إال 

العجز املتصاعد املسجل عىل مستوى نظام التأمني عىل املرض والذي يعود إىل 

عدة عوامل من أهمها:

والخدمات  الخصوصية  واألدوية  واملزمنة  الثقيلة  األمراض  كلفة  ارتفاع 

الصحية عموما يف القطاع الخاص وعدم تأهيل القطاع العام.

2( أهم اإلصالحات السابقة.

والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  يف  املساهمات  نسب  يف  الرتفيع   .1

االجتماعية.

تم الرتفيع يف هذه النسب بشكل ملحوظ مند سنة 1994 عىل مراحل لتسهيل 

القطاع  يف  املشغل  الدولة  موازنات  طرف  من  ماليا  وتحمله  اجتماعيا  قبوله 

العام

الوطني  الصندوق  يف  املرجعي  األجر  الحتساب  املعتمدة  املدة  يف  الرتفيع   .2



 

 

 

 

املجلة التونسية للقانون االجتماعي  24

للضمان االجتماعي والذي عىل أساسه تحتسب الجرايات من الثالث أو الخمس 

سنوات األخرية إىل العرش سنوات األخرية محينة.

 الهدف من هذا الرتفيع  تقليص  التهرب االجتماعي وربما من التخفيض من 

مبالغ الجرايات بالرغم من التحيني السنوي عىل أساس نسبة التضخم.

3. التضييق يف رشوط التمتع بالتقاعد املبكر.

التقاعد  سن  يف  الرتفيع  تم  االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  بالنسبة 

للتقاعد  الوطني  للصندوق  وبالنسبة  55 سنة  إىل   50 من  ألسباب شخصية 

العمل  فرتة  يف  الرتفيع  إىل  إضافة  سنة   57 إىل   55 من  االجتماعية  والحيطة 

املستوجبة من 35 إىل 37 سنة دون املس باألنظمة القانونية للتقاعد قبل سن 

60 سنة والتنفيل بالنسبة لبعض فئات العمال.

4. تحمل ميزانية الدولة كلفة التقاعد املبكر التي انجرت عن تطهري املؤسسات 

العمومية بالخصوص إىل حني بلوغ السن القانوني.

5. تكفل ميزانية الدولة بالعجز الناجم عن األنظمة الخصوصية التي يديرها 

و  الحكومة  أعضاء  نظام   ( االجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق 

النواب و الوالة (وباملساهمات غري املسداة من طرف املؤسسات العمومية التي 

تعاني صعوبات اقتصادية.

6.تكفل املتقاعد بدفع كامل املساهمات يف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

péréqua- ثالث سنوا مرور  بعد  الجرايات  يف  الرتفيع  بعنوان  تالالجتماعية 

.tion

يف  ملدة محدودة  األلعاب  يف  للمشاركة  القصرية  اإلرساليات  عىل  الرضيبة   .7

الزمن.
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أن تكون شاملة يف حزمة واحدة  التي يجب  أهم فرضيات اإلصالح   )3

خالفا لكل اإلصالحات السابقة. 

1. التحول من التمويل املهني إىل التمويل املزدوج باملزج بني املساهمات املهنية 

والرضائب شبه الجبائية والجبائية.

املستوى لحايل للمساهمات يف الصناديق االجتماعية ال يسمح إال بجراية تقاعد 

القطاع  يف   %  80 إىل  تصل  أنها  حني  يف  األجر  %من   45 معدل  تتجاوز  ال 

الخاص و90 %يف القطاع العام. و لكن ال نرى انه من الصائب االقتصار عىل 

مقارنة النسب مع بلدان أخرى كفرنسا حيث النسبة العامة يف حدود %50أويف 

بل  ذاتها  حد  يف  النسبة  ليس  املهم  ألن  البلدان  من  60%  وغريهما  وبلجيكيا 

قدرتها الرشائية وتنوع األنظمة التكميلية بمساهمة املؤسسات أو بدونها والتي 

تمّكن من جرايات تتجاوز حتى 100 % من األجر إضافة إىل املستوى املرتفع 

للمنافع االجتماعية األخرى املسداة للمتقاعد و خاصة التأمني عن املرض.

ويف كل الحاالت أصبح من الرضوري عىل غرار جل البلدان املماثلة القطع مع 

التمويل املهني الرصف املقترص عىل طريف اإلنتاج يف القطاعني العام والخاص 

النمط  واملعتمد يف تونس مند إنشاء الضمان االجتماعي بسبب عدم قدرة هذا 

والتهرم  االقتصادية  األزمات  املالية يف ظل  التوازنات  تحقيق  التمويل عىل  من 

السكاني. 

طريق  عن  االجتماعي  الضمان  أنظمة  لتمويل  أخرى  مصادر  عن  والبحث 

الرضيبة بالخصوص لم يعد خيارا بل أصبح حتميا. ففرنسا مثال وضعت أكثر 

االجتماعي و يمكن يف تونس  الضمان  لتمويل  أداء رضيبي مخصص   50 من 

الرتفيع يف نسب بعض الرضائب وإنشاء رضائب جديدة توظف لتمويل الضمان 

االجتماعي من ذلك مثال:

- الرتفيع يف بعض الرضائب الجبائية وشبه الجبائية بنسب معينة تحال لتمويل 
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 Taxes fiscales et parafiscales spéciales sécurité sociale الضمان االجتماعي

واملرشوبات  السجائر  واستهالك  والتلوث  الجوالن  معاليم  يف  الرتفيع  يمكن 

بالتكاليف  اإلجراء  هذا  ويربر  الفاخرة(  األنواع  يف  حرصها  )يمكن  الكحولية 

العالجية التي يتحملها الصندوق الوطني للتامني عىل املرض من جراء حوادث 

الطرقات )التي لها صبغة شغلية( بالنسبة ملعلوم الجوالن واألمراض الناتجة 

عن االستهالك. بالنسبة للبقية إضافة إىل إمكانية إنشاء رضيبة عىل بطاقات 

هاما  يكون  مفعولها  فان  منخفضة  تكن  مهما  والتي  الجوال  الهاتف  شحن 

يمكن  التي  للمبالغ  رقم  تقديم  يمكننا  ال  لكن  و  االستهالك.  ارتفاع  بحكم 

عن  املعنية  الوزارات  امتناع  بسبب  اإلجراءات  هذه  بفضل  عليها  الحصول 

توفري إحصاءات يف مخالفة رصيحة لقانون النفاذ إىل املعلومة )بما يؤكد أن 

اإلشكالية األساسية يف تونس ويف كل املجاالت تتمثل يف عدم تطبيق القانون(.

السلع  عىل   TVA sociale االجتماعية  املضافة  القيمة  رضيبة  إنشاء   -

لوحدها حوايل نصف  تغطي   لكي  فقط    10% بنسبة  املوردة  االستهالكية 

العجز السنوي للصناديق.

الكمالية وهي عبارة عىل مساهمة  املواد  يمكن أن تقترص هذه الرضيبة عىل 

بنسبة معينة يف تمويل الضمان االجتماعي موظفة عىل كتلة أجور افرتاضية 

وكأنها رصفت يف تونس لتصنيع هذه املواد خاصة وأن هذه التجربة ساهمت 

بشكل فعال يف تمويل الضمان االجتماعي ببعض البلدان كأملانيا والسويد.

- دراسة مدى قدرة االقتصاد التونيس وخاصة املستهلك عىل تحمل الرفع من 

الرضيبة عىل القيمة املضافة ولو بنقطة وحيدة بما يوفر ما يفوق 300 مليون 

دينار سنويا

2. االقتصار عىل الرتفيع يف املساهمات يف القطاع العام.

تأتي تونس يف وسط الرتتيب العاملي يف نسب املساهمات يف القطاعني العام 
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والخاص وبالتايل فان النسب الحالية املعتمدة تعترب متوسطة بما يجعلها قابلة 

للرتفيع غري أن الظرف االقتصادي الصعب الذي تمر به البالد والذي انعكس 

القدرة الرشائية  النسيج االقتصادي يف القطاع الخاص وضعف  سلبا عىل جل 

ألجراء هذا القطاع يربر اقتصار الرتفيع عىل القطاع العام أي الصندوق الوطني 

للتقاعد والحيطة االجتماعية. 

وهذا الحل يبدو سهال لكن عىل خالف ما يعتقد نراه أدق من إجراء الرتفيع يف 

سن التقاعد مثال بسبب التأثري السلبي الذي قد ينجر عنه عىل االقتصاد الكيل 

إن لم يكن مدروسا حيث قد يؤدي إىل مزيد تآكل القدرة الرشائية لألجراء بفعل 

الخصم من أجورهم وإضعاف القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية بسبب 

ارتفاع كلفة اإلنتاج وقد يزيد يف ارتفاع نسبة البطالة خاصة وان القطاع الخاص 

متكون يف جزء كبري من رشكات يمثل األجر فيها نسبة هامة من كلفة اإلنتاج 

وهي  واألحذية  والجلود  النسيج  مثل  القطاعات  %فيبعض   60 تتجاوز  حيث 

عادة ما تكون غري قادرة عىل االستثمار يف التكنولوجيا العالية وال يمثل نشاطها 

إال قيمة مضافة محدودة وبالتايل فهي تعتمد عىل عدد كبري من األجراء.

القطاع الخاص فانه يجب  الرتفيع يف املساهمات يف  وإن يحدث االضطرار إىل 

الرشائية  القدرة  عىل  املحافظة  وهي  للغاية  صعبة  معادلة  تحقيق  يف  التوفيق 

لألجراء من ناحية وعىل القدرة التنافسية لالقتصاد من ناحية أخرى ألن الفشل يف  

تحقيق هذه املعادلة سيكون له عواقب وخيمة عىل النمو االقتصادي واالجتماعي 

قد  بل  االجتماعي  للضمان  إضافيا  دخال  بالرضورة  الرتفيع  يضمن  أن  ودون 

يؤدي إىل نتيجة عكسية تماما بسبب تهرب املزيد من املؤجرين من دفعها لعدم 

 L’augmentation des taux baisse les totaux قدرتهم عىل ذلك

القطاع  يف  تدريجية  بصفة   2004 سنة  خاصة   الحل  هذا  تونس  وطبقت 

والحيطة  للتقاعد  الوطني  للصندوق  بالنسبة  إيجابي  أثر  عنه  نتج  وقد  العام 
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االجتماعية لكن رسعان ما انتهى هذا التأثري واختلت موازناته املالية من جديد 

وهو ما يؤكد انه ال يمكن ألي ترفيع إذا لم يدرج ضمن حزمة من اإلصالحات 

الشاملة املؤثرة يف املوازنات املالية إال تأخري اختالل املوازنات املالية عالوة عىل 

انه يبقى سواء يف القطاع العام أو الخاص تحويال لجزء من القدرة الرشائية 

من العاملني إىل املتقاعدين بما يتسبب يف تحميل جيل العاملني العبء األكرب 

من اإلصالح.

3. التشجيع عىل االستثمار املوفر للشغل الالّئق والتخفيض من نسبة البطالة.

الشغل الالئق هو الذي يحرتم القانون االجتماعي بما يف ذلك األجور والتغطية 

للضمان  والديمومة  املايل  االستقرار  تحقيق  يف  يساهم  وهو  االجتماعية 

االجتماعي بالرتفيع يف عدد العاملني لتمويل جرايات املتقاعدين. ولكن حتى 

ولو حققنا التشغيل الكامل والالئق واملقدر عامليا بنسبة بطالة ال تتجاوز 5% 

القريب  املدى  تونسعىل  يف  االقتصادي  الخيال  باب  يف  تدخل  فرضية  )وهي 

واملتوسط ( فانه ال يمكن تحقيق التوازن املايل إن لم ترافقه إصالحات أخرى.

الضمان  منظومة  يف  املنظم  غري  القطاع  وإدماج  استقطاب  عىل  العمل   .4

االجتماعي.

يتعني إنشاء نظام مرن يعتمد فقط عىل رقم بطاقة التعريف الوطنية مقابل 

مساهمات تراعي قدرة العاملني يف هذا القطاع عىل الدفع ويوفر لهم منفعتني 

أساسيتني وهما التامني عىل املرض وجراية تقاعد أو عجز وهو ما قد يمّكن 

من تعبئة املزيد من املوارد ومقاومة كل أشكال التهرب والتهميش خاصة وأن 

عددا من العاملني يف هذا القطاع ستتكفل بهم الدولة عند عجزهم عن العمل 

دون مقابل يف إطار برنامج منح العائالت املعوزة بينما هدا النظام يجعلهم 

أصحاب حق بما يحفظ كرامتهم.

وال يمكن بأي حال استقطاب العاملني يف هذا القطاع بإخضاعهم إىل القانون 



 

 

 

 

29املجلة التونسية للقانون االجتماعي 

املطبق عىل القطاع املنظم وهو ما يفرس بجزء كبري فشل نظام محدودي الدخل 

يف جلب هؤالء ولذلك نرى انه يتعني إدخالهم يف مرحلة أوىل يف نظام الضمان 

االجتماعي دون اشرتاط باتيندة أو بطاقة مهنية أو غريها من الرشوط املنفرة 

كرقم  الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم  واالقتصار عىل  العاملني  من  الفئة  لهذه 

انخراط يف الضمان االجتماعي ودفع اشرتاكات شهرية عوضا عن االشرتاكات 

الثالثية املعتمدة يف القطاع املنظم تجنبا إلثقال كاهلهم املايل ثم يف مرحلة ثانية 

يمكن تنظيمهم مهنيا وجبائيا بنفس املرونة.

5. التمديد يف سن التقاعد عىل مراحل إىل 65 سنة اختياريا أو إجباريا حسب 

اتفاق أطراف العقد االجتماعي.

ال مفر من هذا التمديد مثلما فعلت الكثري من البلدان عىل ضوء تحسن مؤمل 

ذكره  سلف  كما  بالخصوص  التقاعد  عىل  اإلحالة  وعند  الوالدة  عند  الحياة 

الذي  العام  القطاع  البطالة إال يف  وسوف لن يكون له تأثريا كبريا عىل نسبة 

بطبيعته غري قابل لالنتداب أما القطاع الخاص فاملحدد يف التشغيل والبطالة 

هو االستثمار.

دافعي  الديمغرافية بني  العالقة  الرتفيع يف معادلة  التمديد عىل  ويساعد هذا 

املساهمات وأصحاب الجرايات أي عدد العاملني املمولني لكل جراية وبالتايل 

امتصاص جزء من العجز ملدة محدودة.

وإشكالية التمديد بصورة اختيارية تتمثل بالخصوص يف عدم توفر معطيات 

املدى  عىل  لو  و  للصناديق  املالية  املوازنات  عىل  انعكاساته  الحتساب  دقيقة 

املتوسط بسبب صعوبة تقدير نسبة من سيقبلون عليه. ولكن لو فرضنا أن 

%50 سيقبلون بهذا الرتفيع فانه سيوفر لو طبق بداية من سنة 2018 مبلغا  

تصاعديا يقدر بحوايل 130 مليون دينار السنة األوىل ليصل إىل حوايل 600 

دينار  مليون  يتجاو1700  أن  املبلغ  لهذا  يمكن  و   2020 دينار سنة  مليون 
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سنة 2020  لو يتم إتباع صيغة أخرى تتمثل يف مرحلة أوىل الرتفيع اإلجباري 

بــ 62 سنة ثم يصبح اختياريا إىل 65 سنة و يمكن أن يمثل هذا املقرتح حال 

وسطا بني الرتفيع اإلجباري  أو االختياري مبارشة إىل 65 سنة.

وبدون الرتفيع يف السن واالعتماد فقط عىل تحقيق الحد األدنى من املعادلة 

الديمغرافية بني عدد العاملني و عدد أصحاب الجرايات لضمان توازن مايل  

للتقاعد  الوطني  للصندوق  بالنسبة  مثال  يتعني  فانه  دائم  وغري  سنوي  ولو 

والحيطة االجتماعية انتداب  سنة 2017  ما ال يقل عن 54000 موظف جديد 

الحايل  التقاعد وهو حل خيايل يف الظرف  17000 موظف عىل  مقابل إحالة 

الذي يعاني فيه القطاع العمومي من تضخم مفرط يف عدد األعوان.

 Projections 60سنة فان اإلسقاطات لو نحافظ عىل سن  املقابل  ولكن يف 

التقاعد  العام سيحالون عىل  القطاع  يف  املوظفني  أن نصف  تفيد  اإلحصائية 

خالل العرشين سنة القادمة بما يعمق تدهور املعادلة الديمغرافية املذكورة 

التي ستنزل إلىحدود 1,5مساهم لتمويل جراية وبالتايل فان عجز الصندوق 

سيتجاوز 5 أالف مليون دينار.

والتمديد يف سن التقاعد من بني الحلول القليلة املقرتحة التي يف نفس الوقت 

تحسن املوازنات املالية للضمان االجتماعي وجرايات التقاعد من حيث نسبتها 

ومبلغها بتحسن األجر املرجعي بفعل األقدمية يف العمل والزيادات يف األجور.

و يف كل الحاالت فان التمديد يف سن التقاعد سواء بصفة إجبارية أو اختيارية 

فرضيات  أن  عىل  نؤكد  ولذلك  يحلها  وال  األزمة  سيؤجل  مدته  كانت  ومهما 

اإلصالح يجب أن تطبق كحزمة واحدة ومتكاملة.

التقليص يف سقف الجراية يف القطاع العام من 90 إىل 80 %إال إذا تمت   .6

املحافظة عىل مرد ودية سنوات العمل بالرغم من الرتفيع يف سن التقاعد.

ولكنه  املايل  التأثري  حيث  من  الرمزية  اإلجراءات  ضمن  يدخل  التقليص  هذا 
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مقنع  أساس  دون  الصندوقني  متقاعدي  بني  محدود  ولو  لتمييز  حدا  يضع 

الشؤون  وزارة  إحصاءات  أن  من  بالرغم  القادمة   لألجيال  بالنسبة  خاصة 

العام يحصلون عىل  القطاع  %44  من موظفي  مازال  انه  تفيد  االجتماعية 

نسبة بني 80 و %90 من الجراية .

 ومحدودية تأثري هذا اإلجراء عىل حقوق  األجيال القادمة مرده باألساس رشط 

العمل ملدة 40 سنة بما يستوجب االنتداب يف سن العرشين وهذا الرشط أصبح 

انتشار  بحكم  القادمة  واألجيال  الحايل  للجيل  بالنسبة  التحقيق  مستحيل 

التعليم الجامعي وارتفاع نسبة البطالة وبالتايل تأخري سن العمل بما يجعل 

اإلبقاء عىل هذه النسبة دون جدوى إال يف حالة املحافظة عىل مردود سنوات 

العمل بالرغم من الرتفيع يف سن التقاعد.

و لكن إذا يتم لتوافق عىل الرتفيع يف سن التقاعد إىل 65 سنة مع املحافظة عىل 

مردودية سنوات العمل فان هذا املقرتح يصبح أكثر تأثريا عىل الحقوق ولكن 

دون تأثري مايل هام بالنسبة للصندوق.

الرتفيع يف الحد األدنى ملدة العمل املشرتطة الفتتاح الحق يف الجراية من   .7

5 إىل 10 سنوات يف القطاع الخاص واملحافظة عل الحد األدنى للجراية بثلثي 

األجر األدنى .

للحصول حاليا عىل منحة شيخوخة )جراية( مقدرة بنصف األجر األدنى عىل 

ثلثي  أساس  عىل  املساهمات  مدفوعة  سنوات  خمس  ملدة  العمل  يكفي  األقل 

األجر األدنى.

وقرص هذه الفرتة ال يمكن تفسريه إال تاريخيا بالرجوع إىل السنوات 1960 

و1970 تاريخ تنظيم منظومة التقاعد يف تونس حيث كان النسيج االقتصادي 

يف بداياته والعمل هشا وغري مستقر ومراقبة التهرب االجتماعي صعبة لضعف 

القصرية  املدة  هذه  تحصيل  يكفي  وبالتايل  والبرشية  اللوجستية  اإلمكانيات 



 

 

 

 

املجلة التونسية للقانون االجتماعي  32

للتمتع بالحد األدنى للجراية دون تمييز بني القطاعني الخاص والعام بالرغم 

من استقرار العمل يف هذا األخري.

التي أسس عليها رشط هذه املدة القصرية لم تعد قائمة  وجل هذه املربرات 

حيث تطور النسيج االقتصادي وأصبح العمل أكثر استقرارا يف القطاع املنظم 

التهرب وبالتايل فان  التغطية االجتماعية وإمكانيات مراقبة  وتحسنت نسب 

الرتفيع من هذا الرشط ال يلحق رضرا بحقوق املضمونني االجتماعيني بل قد 

يدفعهم إىل الحرص عىل املؤجرين للقيام بواجب الترصيح بهم لدى الصندوق 

طبقا للقانون.

االجتماعيني  املضمونني  مصلحة  الوقت  نفس  يف  يخدم  اإلصالح  هذا  أن  كما 

عرش  ملدة  للعاملني  بالنسبة  به  املعمول  للجراية  األدنى  الحد  عىل  باملحافظة 

سنوات يف القطاع الخاص عىل األقل و يوفر للصندوق  مساهمات إضافية.

العمل عىل الرفع من نسب التغطية يف مختلف أنظمة الصندوق الوطني   .8

للضمان االجتماعي.

ملنظومة  الخاضعني  مجموع  25%من  فان  املتوفرة  اإلحصائيات  حسب 

التغطية بما يستوجب  الخاص مازالوا خارج  القطاع  الضمان االجتماعي يف 

تحسني نسبها بما يمكن الصندوق من موارد إضافية هامة خاصة يف نظام 

األجراء غري الفالحيني الذي يغطي حاليا  80 %إذ يكفي تحقيق نسبة 90 % 

للرتفيع يف نسبة املوارد املالية ب 10%باعتباره النظام األهم عدديا وماليا.

االجتماعي  بالعقد  عليه  املنصوص  البطالة  عىل  التامني  صندوق  إنشاء   .9

ليحل محل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يف تحمل كلفة التقاعد املبكر 

ألسباب اقتصادية وغريها من الحقوق.

الجرايات  برصف  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  حاليا  يتكفل 

للطرد  املوالية  السنة  ملدة  ومنحة  اقتصادية  ألسباب  العمل  من  للمرسحني 
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لتعويض ولو نسبة من األجر والتكفل بمواصلة التغطية الصحية طيلة هذه 

املؤجر  التنفيذ عىل  الطرد يف حالة استحالة  التعويضات عن  إىل  املدة إضافة 

أن  من  بالرغم  املساهمات  يف  مقابل  دون  متواصلة  مازالت  التدخالت  وهذه 

العقد االجتماعي نص عىل رضورة إحداث صندوق تامني عىل البطالة والذي 

من املفروض أن يتكفل بهذه التدخالت.

وضع حد ملا تبقى من التدخالت التي ليست من املهام املبارشة للضمان   .10

االجتماعي.

كما سلف ذكره قد تم الحد من هذه املهام بنسبة كبرية جدا غري انه من حيث 

املبدأ يتعني تحويل ما تبقى منها إىل مؤسسات التضامن االجتماعي وميزانية 

فيها  العاملني  أجور  وخالص  املعاقني  تأهيل  جمعيات  كدعم  عموما  الدولة 

التغطية الصحية  املنافع الصحية واالجتماعية كتمكينهم من  واالقتصار عىل 

واآلالت املقومة لألعضاء.

للضمان  الوطني  للصندوق  املالية  املوارد  أنتحسن  التي يمكن  الحلول  وهذه 

إيجابا  تنعكس  االجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  والصندوق  االجتماعي 

عىل الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض باعتباره مموال بالتحويالت املالية 

واملحددة  املرض  عىل  التامني  مقابل  الصندوقني  هذين  موارد  من  املقتطعة 

بنسبة % 6,75للعاملني و % 4 ألصحاب الجرايات إضافة إىل نسب التامني 

عىل حوادث الشغل واألمراض املهنية و التي تختلف من قطاع مهني إىل آخر.

العمومي  الصحي  القطاع  تأهيل  فان  املذكورة  اإلصالح  مقرتحات  ولتدعيم 

والخاص من اإلصالحات األساسية التي تهدف بالخصوص إىل تحسني جودة 

الخدمات والضغط عىل الكلفة ومراجعة الخارطة الصحية يف اتجاه مزيد من 

التوازن الجهوي وترشيد النفقات وبالتايل التخفيف من أعباء هذا الصندوق 

بما يمكنه من توازن مايل دائم عىل املدى املتوسط عىل األقل. 
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4( تحسني حوكمة الضمان االجتماعي.

تكثيف املراقبة والرفع من نجاعتها يف القطاع الخاص للحد من التهرب  - 1

يرصح  أو   Néantسلبا يرصح   4 عىل  مؤجر  آن  تفيد  اإلحصائية  املعطيات 

أو  اقتصادية  بسبب صعوبات  املساهمات  دفع  ولكن دون  واألجور  باألجراء 

األجري  عىل  املحمولة  املساهمة  نسبة  األجور  من  اقتطاع  دون  وأحيانا  غريها 

لتجنب التتبعات الجزائية وربع املؤجرين يف القطاع غري الفالحي يرصحون 

بأجور ثالثية اقل من ثلثي األجر األدنى املضمون وهو الحد األدنى الذي يمكن 

املضمون االجتماعي من الجراية بعد توفر رشط األقدمية املذكور.

تحسني نسب استخالص املساهمات.  - 2

هذه النسب ضعيفة يف بعض األنظمة حيث ال تتجاوز 44 %بالنسبة للعاملني 

الفئة يف  لنفس  بالنسبة  ألفالحي و33 %  القطاع غري  يف  الخاص  لحسابهم 

لدى  الخالصة  غري  املرتاكمة  الصندوق  مستحقات  وتقدر  ألفالحي  القطاع 

مليون  أالف   4 من  بأكثر  العمومية  املؤسسات  بعض  ذلك  يف  بما  املؤسسات 

ألف  يتجاوز  القابل لالستخالص منها ال  فان  التقديرات  دينار ولكن حسب 

و500 مليون دينار والبقية انقرضت بانقراض املدينني ولكنها بقيت قائمة 

محاسباتيا وهو ما يستوجب تطهريها واإلبقاء عىل القابل منها لالستخالص 

فقط .

فاإلحصائيات تفيد انه بالنسبة لنظام األجراء غري الفالحيني باعتباره النظام 

عن  املتوقفة  املؤسسات  ديون  تتجاوز  املنافع  و  املساهمات  حيث  من  األهم 

النشاط 750 مليون دينار إىل غاية سنة 2016 .

كما أن للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية ديون لدى املؤسسات 

العمومية تقدر ب 340 مليون دينار.

 Système وخارجيا  داخليا  والتواصل  اإلعالم  نظام  وتطوير  تحسني   - 3
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d’information و التنسيق مع مصالح تفقدية الشغل والجباية.

يتعني تمكني مراقبي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من الدخول أليا إىل 

مواقع إدارات الجباية والديوانة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للرقابة باعتبار 

تداخل وتكامل أعمالهم مع أعمال مراقبي هذه اإلدارات وخضوعهم إىل نفس 

قانون املحافظة عىل الرس املهني وذلك للتثبت واملقارنة بني املعطيات املتوفرة 

لديهم و تلك التي بحوزة هذه اإلدارات إضافة إىل التنسيق مع تفقديات الشغل 

لتمدهم باالخالالت املسجلة يف مجال الضمان االجتماعي خالل زيارات التفقد 

التي تقوم بها بما يضاعف مجهود الرقابة ويرفع من نجاعتها.( حوكمة هذه 

اإلصالحات لضمان نجاحها و ذلك عرب:

1 - إرساء هيكل مستقل يرشف عىل اإلصالحات

السياسات  لوضع  االجتماعي  الضمان  لتمويل  أعىل  مجلس  إحداث  يمكن 

مرصد  أو  للصناديق  املايل  التوازن  استقرار  عىل  تحافظ  التي  والتصورات 

اقرتاح  و  التوازن  هذا  عليها  يقوم  التي  العامة  املؤرشات  باختالل  لإلشعار 

حلول استباقيّة مبنية عىل إسقاطات دقيقة.

ويتعني تمكني هذا الهيكل من كل اإلمكانيات للقيام بالتقييم املتواصل لآلليات 

الضامنة لالستقرار املايل واستشعار األخطار التي تهدد ديمومته ووضع آليات 

األطراف  موافقة  بعد  الطويل  املدى  عىل  التوازن  هذا  دورية تضمن  تعديليّه 

االجتماعية املكونة للعقد االجتماعي.

2 -اعتماد آليات للمتابعة ووضع اإلسقاطات الدقيقة عىل املدى الطويل.

3 -التقييم املستمّر والدوري لفعالية اآلليات املعتمدة للترصف يف املخاطر.
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1 - ال يمكن ألي إصالح أن ينجح دون التوافق عليه مع األطراف االجتماعية 

واالتحاد العام التونيس للشغل بالخصوص.

2 - يمكن املحافظة عىل كل الحقوق املكتسبة لو يتم التنويع بشكل واسع 

يف مصادر التمويل كما تم بيانه يف الحلول املقرتحة سالفة الذكر.

3 - لو راجعنا إصالحات الضمان االجتماعي طيلة العقود الثالثة األخرية 

يف  أو  متقدمة  كانت  سواء  البلدان  جل  يف  شعبية  غري  أنها  سنتبني  فإننا 

النمو ألنها من جهة تتطلب تضحيات يف ظل األزمات االقتصادية  طريق 

والتحوالت الديمغرافية وما انجر عنها من تقليص املوارد املالية لصناديق 

الضمان االجتماعي ومن جهة أخرى فهي مطالبة بتغطية ارتفاع نفقاتها 

بسبب املصاريف الناتجة عن التقدم الطبي وعن املطالبة املتواصلة بمزيد 

تحسني املنافع املسداة عموما.

4 - ال يمكن إنجاح إصالح الضمان االجتماعي يف تونس بتحقيق توازناته 

املالية الدائمة ملدة ال تقل عن 15 أو 20سنة دون القبول بتضحيات ولكن 

يجب توزيع هذه التضحيات بأكثر ما يمكن من اإلنصاف عىل كل الفئات 

االجتماعية واملهنية وعىل مختلف األجيال ليخف حملها.

5 - إن كل إصالح يقترص عىل عامل تمويل آو حتى عاملني أو ثالث كمثال 

أو  املساهمات بنقطتني  التقاعد بخمس سنوات ويف نسبة  الرتفيع يف سن 

حتى التخفيض يف مردود سنوات العمل بنقطة ال يمكنه تحقيق التوازن 

اإلصالح يف  واعتماد  التمويل  تنويع مصادر  يؤكد رضورة  ما  الدائم وهو 

حزمة واحدة.

اخلال�صـــة
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االجتماعي  الضمان  منظومة  فان   2018 اإلصالح سنة  تطبيق  يبدأ  لم  إن   -  6

من  يمول  باعتباره  املرض  عىل  للتامني  الوطني  الصندوق  ذلك  يف  بما  بأكملها 

وسيصعب  باالنهيار  جديا  مهددة  ستصبح  اآلخرين  الصندوقني  تحويالت 

إصالحها الن عبء التضحيات يزداد ثقال بمرور كل شهر وليس كل سنة.

وأخريا نتساءل حول اإلصالح املتمثل يف التشجيع عىل التقاعد املبكر يف   - 7

التجارب يف تونس وخارجها  أثبتت  57 سنة. فمن ناحية  العام يف سن  القطاع 

وكل الدراسات أن التقاعد املبكر من اكرب مصادر عجز الضمان االجتماعي ولذلك 

فالحكومات املتعاقبة طالبت بالرتفيع يف سن التقاعد بخمس سنوات ومن ناحية 

أخرى يقع التشجيع عىل التقاعد يف سن 57 سنة.

و تكفل ميزانية الدولة يف هذا اإلصالح باملساهمات والجرايات إىل حني بلوغ السن 

انه عىل مستوى  الصندوق غري  له مبدئيا عىل موازنات  اثر  للتقاعد ال  القانوني 

العام الن  القطاع  التقليص من كتلة أجور  إىل  للدولة ال يؤدي  الكلية  التوازنات 

املحال عىل التقاعد املبكر سيحافظ عىل 80 %من أجره كمعدل عام مدفوعا له 

من ميزانية الدولة ولكن يف شكل جراية عوضا عن اجر وبالتايل أليس من األفضل 

اإلبقاء عىل هؤالء املوظفني )إال إذا كان للحكومة هبات لتمويل هذا التقاعد الذي 

من املنتظر أن يكون مكلفا و هذا مستبعد(.

أما اللجوء إىل إنشاء رضائب خاصة لتمويل هذا التقاعد املبكر كما تم سنة 2009 

عجز  من  للتقليص  توظف  أن  الرضائب  بهذه  األوىل  الن  محبذ  غري  إجراء  فهو 

الصناديق كما تم اقرتاحه يف إطار إدخال التنويع يف مصادر التمويل عن طريق 

من  سواء  العملية  هذه  تمويل  سيتم  األمر  أخر  يف  ألنه  الجبائية  شبه  الرضائب 

لتمويل  املفروض توجهها   االجتماعي عن طريق رضائب من  الضمان  ميزانية 

عجزه عمال بتنويع مصادر التمويل أو من ميزانية الدولة املمولة عن طريق هذه 

الرضائب و غريها.
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اإ�سالح اأنظمة التقاعد :
�سغوطات التوازنات املالية ومتطلبات االإ�سالح

كمال املدوري 
املدير العام لل�سمان االجتماعي بوزارة ال�سوؤون 

االجتماعية
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التقــــــــــــرير اخلتــــــــــامي 

النــــوري مـــــزيد 
جامعة �سفاق�س اأ�ستاذ جامعي بكلية احلقوق – 

االجتماعي  الضمان  مفهوم  يندرج 

األساسية  الحقوق  منظومة  ضمن 

املفهوم  هذا  اقرتن  حيث  لإلنسان، 

أفراد  بحاجة  البلدان  مختلف  يف 

املجتمع إىل األمان يف مجابهة املخاطر 

تهدد حياتهم وصحتهم  التي  العديدة 

بكرامة،  العيش  كسب  عىل  وقدرتهم 

عىل  يقوم  أسايس  ملبدأ  استنادا  وذلك 

فكرة التضامن بني الفئات االجتماعية 

الضمان  أن  شك  وال  واألجيال. 

االجتماعي يمثل أداة رضورية لتحقيق 

وحمايته  املجتمع  داخل  االستقرار 

إزاء اإلفرازات السلبية لنمط االقتصاد 

جل  عىل  نسقه  فرض  الذي  التحرري 

البلدان، وما يرتتب عن ذلك من تقلص 

مظاهر  وازدياد  االجتماعية  الحماية 

الحرمان واإلقصاء والتهميش.

التي  الدولية  املواثيق  تعددت  وقد 

االجتماعي،  الضمان  يف  الحق  تكرس 

املنظومة  من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتباره 

هذا  ويف  اإلنسان،  لحقوق  الكونية 

لحقوق  العاملي  اإلعالن  أقر  اإلطار 

لكل   « أنه  عىل   22 املادة  يف  اإلنسان 

شخص بصفته عضوا يف املجتمع الحق 

يف الضمان االجتماعي«، كما أضاف يف 

يف  الحق  شخص  لكل   « أن   25 املادة 

للمحافظة  كاف  املعيشة  من  مستوى 

عىل الصحة والرفاهية له وألرسته )...( 

تأمني معيشته يف حاالت  الحق يف  وله 

والرتمل  والعجز  واملرض  البطالة 

فقدان  من  ذلك  وغري  والشيخوخة 

وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة 

عن إرادته.« 

االجتماعي  الضمان  فكرة  كانت  وإذا 

تتجسد  بدأت  قد  املعارص  بمفهومها 

القرن  أواخر  منذ  تونس  يف  قانونيا 
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التغطية  يف  الحق  فإن  عرش،  التاسع 

االجتماعية باعتباره جزءا من الحقوق 

دستوريا  تكريسه  يقع  لم  األساسية 

 27 الثورة، حيث جاء دستور  إال بعد 

جانفي 2014 ليقّر رصاحة هذا الحق 

الفصل  التنصيص يف  وذلك من خالل 

الوقاية  الدولة  تضمن   « أن  عىل   38

والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر 

اإلمكانيات الرضورية لضمان السالمة 

وجودة الخدمات الصحية.«، مضيفا يف 

نفس الفصل أن الدولة تضمن » العالج 

املجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل 

التغطية  يف  الحق  وتضمن  املحدود. 

االجتماعية طبق ما ينظمه القانون«.

لكن إقرار الحق يف التغطية االجتماعية 

الحقوق  من  كجزء  الدستور،  صلب 

كافيا يف حد  ليس  لإلنسان،  األساسية 

ذلك  به.  الفعيل  التمتع  لضمان  ذاته 

بالدنا  يف  القائم  الرئييس  الرهان  أن 

الدستور  عىل  املصادقة  بعد  اليوم، 

الجديد الذي يشكل محطة هامة نحو 

الديمقراطي،  االنتقال  مقومات  إرساء 

النجاح يف تفعيل  يبقى مرتبطا بمدى 

أحكامه من أجل ترسيخ القيم واملبادئ 

النبيلة التي أقرها، ومن ضمنها الحق 

املواطنني.  التغطية االجتماعية لكل  يف 

القيام  يتطلب  مجتمعي،  رهان  وهو 

وليس  وشاملة،  عميقة  بإصالحات 

مجرد عملية تقنية تقترص عىل إدخال 

الطفيفة،  الجزئية  التعديالت  بض 

مسؤول  مجتمع  قيام  أجل  من  رهان 

الوقت  نفس  يف  ومتحرر  ومتضامن 

الخنوع  ومظاهر  االستبداد  براثن  من 

والتهميش  الفقر  ومخاطر  والتواكل 

واإلقصاء.

وال شك أن منظومة الضمان االجتماعي 

عن  منعزلة  أو  بذاتها  مستقلة  ليست 

واالقتصادية  السياسية  التحوالت 

تبقى  فهي  بها.  املحيطة  واالجتماعية 

دائما شديدة التأثر باملناخ العام الذي 

يشهدها  التي  وباملتغريات  فيه  تتنزل 

املجتمع وما يرتتب عنها من ضغوطات 

وتحديات عديدة.

وإذا كانت منظومة الضمان االجتماعي 

االستقالل،  بعد  مرت  قد  بالدنا  يف 

خالل مرحلة أوىل امتدت إىل منتصف 
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الثمانينات من القرن املايض، بوضعية 

نسقها  يف  التطور  من  بنوع  تميزت 

املالية  التوازنات  يف  النسبي  والرخاء 

لهياكلها، فإن تلك الوضعية ما انفكت 

أدى  سلبي  اتجاه  يف  تدريجيا  تتغري 

اليوم إىل حالة من العجز املايل املتفاقم 

للضمان  العميقة  األزمة  يجسد  الذي 

املنظومة  بتفكك  ويهدد  االجتماعي 

كاملة.

امللتقى  هذا  ملوضوع  يعطي  ما  هذا 

التساؤل  من  انطالقا  كبرية  أهمية 

االجتماعي  الضمان  منظومة  مآل  عن 

أمام التحديات التي تعيشها بالدنا يف 

انتقايل  مسار  سياق  يف  الراهنة  الفرتة 

نظام  إرساء  أجل  من  ومعقد  عسري 

الرضورية  املعادلة  يحقق  ديمقراطي 

بني متطلبات التنمية ومقومات العيش 

الكريم لكافة أفراد املجتمع.

تقديم  بصعوبة  اإلقرار  من  بد  وال 

عرض دقيق وشامل يغطي كل أعمال 

مداخالت  من  تضمنه  ملا  نظرا  امللتقى 

عميقة ونقاشات ثرية ليس من السهل 

اختزالها يف مثل هذا التقرير الختامي. 

لهذا سوف يقع االقتصار عىل التعرض 

إىل أهم اإلشكاالت التي أثريت يف امللتقى 

الضمان  أزمة  تشخيص  من  انطالقا 

التحديات  مواجهة  يف  االجتماعي 

آلفاق  التطرق  إىل  ووصوال  الراهنة، 

اإلصالحات  عرب  املنظومة  تلك  تطوير 

املمكنة.

I - أزمة الضمان االجتماعي يف 

مواجهة التحديات الراهنة

التطرق  األزمة  هذه  تشخيص  يتطلب 

إىل أسبابها املتعددة، قبل التعرض إىل 

أهم تجلياتها.

أ ( تعدد أسباب األزمة

يتفق كل املحللني عىل أن أزمة الضمان 

عديدة  بأسباب  تقرتن  االجتماعي 

يف  تكتيس  أسباب  وهي  ومتنوعة، 

ترتبط  حيث  هيكلية  صبغة  جوهرها 

يف  الدولة  اختيارات  بفشل  أساسا 

واجتماعي  اقتصادي  منوال  تحقيق 

الشاملة  التنمية  مقومات  يضمن 
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أكد  ما  وهذا  والعادلة.  واملستديمة 

عليه بصفة واضحة العقد االجتماعي 

2013 بني  14 جانفي  بتاريخ  املربم 

التونيس  العام  واالتحاد  الحكومة 

للصناعة  التونيس  واالتحاد  للشغل 

وال  التقليدية،  والصناعات  والتجارة 

بد من اإلقرار بصعوبة تقديم عرض 

أعمال  كل  يغطي  وشامل  دقيق 

امللتقى نظرا ملا تضمنه من مداخالت 

من  ليس  ثرية  ونقاشات  عميقة 

التقرير  هذا  مثل  يف  اختزالها  السهل 

االقتصار  يقع  سوف  لهذا  الختامي. 

التي  اإلشكاالت  أهم  إىل  التعرض  عىل 

أثريت يف امللتقى انطالقا من تشخيص 

مواجهة  يف  االجتماعي  الضمان  أزمة 

إىل  ووصوال  الراهنة،  التحديات 

املنظومة  تلك  تطوير  آلفاق  التطرق 

عرب اإلصالحات املمكنة.

I - أزمة الضمان االجتماعي يف 

مواجهة التحديات الراهنة

يتطلب تشخيص هذه األزمة التطرق 

إىل أسبابها املتعددة، قبل التعرض إىل 

أهم تجلياتها.

أ ( تعدد أسباب األزمة

يتفق كل املحللني عىل أن أزمة 

الضمان االجتماعي تقرتن بأسباب 

عديدة ومتنوعة، وهي أسباب تكتيس 

يف جوهرها صبغة هيكلية حيث 

ترتبط أساسا بفشل اختيارات الدولة 

يف تحقيق منوال اقتصادي واجتماعي 

يضمن مقومات التنمية الشاملة 

واملستديمة والعادلة. وهذا ما أكد 

عليه بصفة واضحة العقد االجتماعي 

املربم بتاريخ 14 جانفي 2013 بني 

الحكومة واالتحاد العام التونيس 

للشغل واالتحاد التونيس للصناعة 

والتجارة والصناعات التقليدية،

كشفت  قد  الثورة  أن  فيه  جاء  حيث 

عن » واقع اقتصادي واجتماعي ميلء 

الهيكلية  وباإلخالالت  بالتناقضات 

غري  مساهمة  يعكس  مما  والنقائص 

متوازنة يف النمو بني الجهات والفئات 

االجتماعية وتوزيعا غري منصف لثمار 

التنمية ».

بدأت  التي  الضغوطات  تكن  ولم 
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الضمان  صناديق  تشهدها 

أواسط  من  بداية  االجتماعي، 

من  املايض،  القرن  من  الثمانينات 

باب الصدفة وإنما كانت يف الحقيقة 

التنمية  منوال  باختالل  مرتبطة 

الذي اتبعته الدولة منذ تلك الفرتة، 

وخاصة منذ إقرار ما سمي بربنامج 

عنه  ترتب  مما  الهيكيل،  اإلصالح 

الدور  تحجيم  نحو  واضح  توجه 

الصعيدين  عىل  للدولة  التعدييل 

وتفيش  واالجتماعي  االقتصادي 

تراجع  بسبب  البطالة  ظاهرة 

إحداث  الوطني عىل  االقتصاد  قدرة 

أدى  ما  وهو  جديدة،  شغل  مواطن 

إىل تقليص موارد صناديق الضمان 

مقابل  ملحوظ  بشكل  االجتماعي 

تصاعد حجم نفقاتها.

و  كانت  البطالة  أن معضلة  ال شك 

التي  التحديات  أهم  تشكل  مازالت 

سنوات،وهي  منذ  بالدنا  تعيشها 

هيكلية  أسباب  ذات  بطالة 

منذ  أكثر  حدتها  وازدادت  عميقة 

األزمة  تأثري  تحت   2011 سنة 

رافقها  ما  و  الخانقة  االقتصادية 

من ركود كبري يف نسق االستثمارات 

وغلق العديد من املؤسسات، خاصة 

منها األجنبية، ووجود عجز مرتاكم 

يف البنية التحتية الداعمة لالستثمار 

الجهات  من  العديد  يف  والتشغيل 

وخصوصا يف املناطق الداخلية. 

وإضافة لألسباب الهيكلية املرتبطة 

والتي  التنمية،  منوال  باختالل 

الضمان  منظومة  عىل  سلبا  أثرت 

االجتماعي، توجد عدة أسباب أخرى 

سلبي  تأثري  أيضا  لها  كان  مختلفة 

واضح عىل هذه املنظومة. ومن هذه 

املؤرش  برتاجع  يتعلق  ما  األسباب 

حدود  يف  صار  الذي  الديمغرايف، 

 5,35 ب  يقدر  كان  أن  بعد   2,39

ارتفاع  نتيجة  وذلك   ،1980 سنة 

تصاعد  مع  السكاني  التهرم  نسبة 

مؤرش األمل يف الحياة وما ترتب عن 

الضمان  لنفقات  ارتفاع  من  ذلك 

االجتماعي بعنوان التغطية الصحية 

عدد  تطور  مع  خاصة  والجرايات، 

املنتفعني بالخدمات بنسق أعىل من 

عدد الناشطني الجدد.
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أزمة  أسباب  ضمن  تندرج  كما 

أخرى  عوامل  االجتماعي  الضمان 

ترتبط خاصة بتفاقم ظاهرة التهرب 

من دفع املساهمات املخصصة لتمويل 

ظاهرة  وهي  االجتماعية،  الصناديق 

القطاع  بانتشار  بالخصوص  تقرتن 

حسب  يشكل  صار  الذي  املنظم  غري 

بعض التقديرات حوايل %50من اليد 

التي تشتغل يف ظروف هشة  العاملة 

وتنعدم فيها التغطية االجتماعية.

الرقابة  إىل كل ذلك ضعف   ويضاف 

يف تطبيق أحكام الضمان االجتماعي، 

التهرب  انتشار ظاهرة  وهو ما سهل 

االجتماعية  املساهمات  دفع  من 

املتخلدة  الديون  تراكم  إىل  وأدى 

الصناديق،  نحو  املؤسسات  بذمة 

الخالصة  املستحقات غري  تقدر  حيث 

للضمان  الوطني  للصندوق  بالنسبة 

مليون  آالف   4 من  بأكثر  االجتماعي 

نصفها  من  أكثر  كان  إن  و  دينار، 

لم  التي  الديون  من  يعترب  صار 

عمليا،كما  لالستخالص  قابلة  تعد 

بذمة  املتخلدة  الديون  مبالغ  تقدر 

الصندوق  تجاه  العمومية  املؤسسات 

االجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني 

ب 340 مليون دينار. هذا فضال عن 

الترصف  يف  الرشيدة  الحوكمة  غياب 

االجتماعية  للصناديق  واملايل  اإلداري 

مما أثر سلبا عىل مواردها وقدرتها يف 

منذ  شهدت  التي  مدخراتها  توظيف 

املايض  القرن  من  التسعينات  أواخر 

انهيار  مع  خاصة  محسوسا  تراجعا 

التي  املالية  السوق  يف  الفائدة  أسعار 

استقطبت أهم قسط منها.

الضمان  أزمة  أسباب  ترتبط  وأخريا، 

جزئية،  بصفة  ولو  أيضا،  االجتماعي 

بإثقال كاهل الصناديق بأعباء جديدة 

تمت  ال  لها من مهام  أسند  ما  نتيجة 

مثل  األصلية،  لوظائفها  وثيقة  بصلة 

للضمان  الوطني  الصندوق  تكليف 

بضمان  تتعلق  بمهام  االجتماعي 

وتكليفه  الطالق  وجرايات  النفقة 

للطلبة  الجامعية  القروض  بإسناد 

من  الصندوق  يتمكن  لم  والتي 

وكذلك  منها،  هام  جزء  استخالص 

العمال  مستحقات  بدفع  تكليفه 

الذين يقع فصلهم من العمل ألسباب 

اقتصادية يف صورة عجز املؤسسة عن 
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الدفع. وقد اقرتن هذا التوسع يف املهام 

املسندة للضمان االجتماعي يف مجاالت 

بتقلص  األصلية  وظائفه  عن  خارجة 

الفئات  لفائدة  للدولة  التعدييل  الدور 

من  نوع  ذلك  عن  وترتب  الضعيفة 

الخلط بني مفهوم الضمان االجتماعي 

ومفهوم التضامن االجتماعي. 

وال شك أن جميع هذه األسباب وغريها 

انعكاسات  إىل  تؤدي  أن  إال  يمكن  ال 

سلبية تتجىل من خاللها أزمة الضمان 

االجتماعي يف بالدنا.

ب ( تجليات األزمة

 تربز تجليات هذه األزمة بالخصوص 

يتعلقان  اثنني  مستويني  خالل  من 

بانخرام التوازن املايل ألنظمة الضمان 

وبتقلص  ناحية،  من  االجتماعي، 

األنظمة،  هذه  توفرها  التي  الخدمات 

من ناحية أخرى.

ويتفق كل الدارسني ملنظومة الضمان 

االجتماعي يف تونس عىل أن أزمة هذه 

خالل  من  أساسا  تتجىل  املنظومة 

للصناديق  املالية  التوازنات  انخرام 

االجتماعية يف القطاعني العام والخاص 

مثلما تدل عليه النتائج املحاسبية لهذه 

الصناديق حيث تفيد املعطيات املقدمة 

العامة للضمان االجتماعي  من اإلدارة 

بالنسبة  الجميل  العجز  نسبة  أن 

والحيطة  للتقاعد  الوطني  للصندوق 

سنة  م.د.   141 ب  تقدر  االجتماعية 

2016، وذلك باعتبار الدعم املقدم من 

وقدرت  م.د.،   300 ب  الدولة  ميزانية 

تلك النسبة خالل السنة الجارية ب 98 

م.د.، وذلك أيضا باعتبار الدعم املقدم 

أما  م.د.   500 ب  الدولة  ميزانية  من 

للضمان  الوطني  للصندوق  بالنسبة 

العجز  نسبة  قدرت  فقد  االجتماعي 

لسنة 2016 ب 470 م.د.، وقدرت ب 

606 م.د. خالل السنة الجارية.

وتجدر اإلشارة إىل أن العجز املايل يربز 

بصفة خاصة بالنسبة لنظام الجرايات 

حيث يقدر يف القطاع العمومي ب 172 

م.د. خالل سنة 2017، وذلك باعتبار 

الدعم املقدم من ميزانية الدولة، ويقدر 

م.د.   1040 ب  الخاص  القطاع  يف 

بالنسبة لنفس السنة.
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عىل  التأمني  لنظام  بالنسبة  أما 

عجزا  أيضا  يشهد  فهو  املرض، 

وهو  م.د.   108 قيمته  بلغت  ماليا 

عجز يعود أساسا إىل االرتفاع الذي 

ما انفكت تشهده نفقات الصندوق 

مع  املرض  عىل  للتأمني  الوطني 

الصحية  الخدمات  كلفة  ارتفاع 

عموما.

للصناديق  املالية  األزمة  كما تتجىل 

الكبرية  الضغوطات  خالل  من 

لإليفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها، 

غري  التعهدات  حجم  أن  ذلك  من 

الوطني  للصندوق  الخالصة 

 655 بلغت  قد  املرض  للتأمني عىل 

يف   ،2017 فيفري  موىف  يف  م.د. 

املتخلدة  الديون  مقدار  بلغ  حني 

للضمان  الوطني  الصندوق  لدى 

الوطني  والصندوق  االجتماعي 

تجاه  االجتماعي  والحيطة  للتقاعد 

عىل  للتأمني  الوطني  الصندوق 

سنة  موىف  يف  م.د.   1949 املرض 

يبلغ حجم  أن  املتوقع  2016 ومن 

سنة  م.د.   2600 الديون  هذه 

أي  اتخاذ  عدم  صورة  يف   2017

إجراء ملجابهة هذه الوضعية.

أزمة  تتجىل  املايل،  للعجز  وإضافة 

أيضا  االجتماعي  الضمان  منظومة 

مستوى  محدودية  خالل  من 

والخدمات  االجتماعية  التغطية 

فمن  املنظومة.  هذه  توفرها  التي 

ناحية أوىل، وبالرغم من املجهودات 

مظلة  توسيع  أجل  من  املبذولة 

التغطية االجتماعية، ما زالت نسبة 

التغطية الفعلية يف القطاع الخاص 

خالل  من  يربز  ما  وهو  ضعيفة، 

عدد األشخاص املنخرطني فعال يف 

بعدد  مقارنة  االجتماعي  الضمان 

الخاضعني  النشيطني  السكان 

االجتماعي.  للضمان  قانونيا 

مركز  أنجزها  دراسة  وحسب 

البحوث والدراسات االجتماعية سنة 

االجتماعية  الحماية  حول   2016

نسبة  فإن  املنظم،  غري  واالقتصاد 

التغطية الفعلية يف القطاع الخاص 

 2015 سنة   56,7% ب  تقدر 

علما   ،2005 %54,8سنة  مقابل 

تسجل  انفكت  ما  النسبة  هذه  أن 

انخفاضا ملحوظا منذ سنة 2011 
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وال   .66,8% ب  تقدر  كانت  حيث 

التغطية  نسبة  محدودية  أن  شك 

وثيقا  ارتباطا  ترتبط  الفعلية 

وما  املنظم  غري  االقتصاد  بانتشار 

مهمش  تشغيل  من  عنه  يرتتب 

لدى  بالعمال  الترصيح  من  وتهرب 

الضمان االجتماعي.

التغطية  ضعف  يتجىل  كما 

االجتماعية بصفة خاصة يف القطاع 

التي  املعطيات  تفيد  الفالحي حيث 

االتحاد  رئيس  مداخلة  تضمنتها 

البحري  والصيد  للفالحة  التونيس 

هذا  يف  العاملني  من  %11فقط  أن 

فعليا،  التغطية  تشملهم  القطاع 

وضعيتهم،  تهميش  عىل  يدل  مما 

وهو ما يفرس أيضا عزوف الشبان 

الفالحي رغم  القطاع  العمل يف  عن 

للنهوض  كبريا  مخزونا  يمثل  أنه 

أكثر  تدعيمه  وقع  لو  بالتشغيل 

وتحسني ظروف العاملني فيه.

جودة  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 

أنظمة  توفرها  التي  الخدمات 

زالت  ما  االجتماعي  الضمان 

بصفة  ذلك  يربز  مثلما  محدودة، 

الصحية.  التغطية  خاصة يف مجال 

إصالحات  انجاز  تم  أنه  فرغم 

املرض  عىل  التأمني  ملنظومة  هامة 

العام  القطاعني  يف  وتوحيدها 

الصندوق  إرشاف  تحت  والخاص 

ورغم  املرض،  عىل  للتأمني  الوطني 

عىل  العمومي  اإلنفاق  نسبة  تنامي 

الصحة من إجمايل اإلنفاق العمومي 

اإلشكاليات  من  جملة  فإن  العام، 

وجود  ضمنها  ومن  قائمة  مازالت 

عدد كبري من التونسيني ال يتمتعون 

عن  فضال  الصحية،  بالتغطية 

املبارش  لإلنفاق  املرتفعة  املعدالت 

يف  والنقص  الصحة  عىل  لألرسة 

عدد  ويف  واألدوية  الطبية  املعدات 

عدد  وكذلك  املختصني  األطباء 

يف  خاصة  الطبية،  شبه  اإلطارات 

يجعل  ما  وهو  الداخلية،  الجهات 

ضعيفا  الصحية  الخدمات  مستوى 

جدا ويحد كثريا من حرية املضمون 

املنظومة  اختيار  يف  االجتماعي 

فيها  االنخراط  يريد  التي  العالجية 

إذا  املرض  عىل  التأمني  مجال  يف 
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الجهات  إحدى  يف  متواجدا  كان 

الداخلية حيث يكون مضطرا عمليا 

العالجية  املنظومة  يف  لالنخراط 

العمومية التي ال تقدم له إال خدمات 

ضعيفة. علما أن املصاريف املوجهة 

تعكس  ال  الثالثة  املنظومات  إىل 

حيث  املنخرطني،  عدد  الحقيقة  يف 

تفيد إحصائيات الصندوق الوطني 

املنظومة  أن  املرض  عىل  للتأمني 

 30% سوى  تستهلك  ال  العمومية 

%70لفائدة  مقابل  النفقات  من 

الخاصة  العالجية  املنظومة 

املصاريف،  اسرتجاع  ومنظومة 

وهو ما يؤدي إىل انعدام العدالة يف 

التغطية الصحية.

التي  األزمة  عمق  تعدد  وأمام 

الضمان  منظومة  تشهدها 

وتعدد  بالدنا  يف  االجتماعي 

يطرح  التساؤل  فإن  مظاهرها، 

اإلصالح  آفاق  حول  ملحة  بصفة 

عرب  املنظومة  لهذه  الرضوري 

الحلول املمكنة.

- آفاق إصالح الضمان 

االجتماعي عرب الحلول املمكنة 

يكون  أن  اإلصالح  هذا  يستوجب 

يقتيض  ما  وهو  وشامال،  عميقا 

جديد  تصور  عىل  قائما  يكون  أن 

مع  االجتماعي،  الضمان  ملنظومة 

رضورة  عىل  بالخصوص  التأكيد 

هذه  تمويل  آليات  مراجعة 

املنظومة.

أ ( من أجل تصور جديد 

ملنظومة الضمان االجتماعي

أن  عىل  البداية  يف  التأكيد  يتعني 

بها  تمر  التي  األزمة  من  الخروج 

ال  االجتماعي  الضمان  منظومة 

تكرس  حلول  عرب  يتم  أن  يمكن 

تراجع الدولة عن دورها الرئييس يف 

إىل خوصصة  تؤدي  أو  املجال  هذا 

عنه  يرتتب  بما  املنظومة  تلك 

من  االجتماعية  الحماية  إفراغ 

محتواها الحقيقي القائم عىل مبدأ 

التكافل الذي يمثل جوهر الضمان 

يبقى  الدولة  فدور  االجتماعي. 

أن  باعتبار  املجال  هذا  يف  مركزيا 
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هي  االجتماعي  الضمان  منظومة 

من  يتجزأ  ال  جزء  يشء  كل  قبل 

املحافظة عليه  مرفق عمومي يتعني 

إلرساء  رضوري  كرشط  وتدعيمه 

والعدالة  البرشية  الكرامة  مقومات 

الدولة  يحمل  ما  وهذا  االجتماعية. 

القيام  أجل  من  ايجابية  التزامات 

وتوفري  القانونية  باإلصالحات 

لضمان  املناسبة  واآلليات  الربامج 

التغطية  يف  بالحق  الفعيل  التمتع 

تطبيقا  املواطنني  لكل  االجتماعية 

ألحكام الدستور.

يف  الحق  أن  القول  عن  وغني 

ضمن  يتنزل  االجتماعية  التغطية 

االقتصادية  بالحقوق  تسمى  ما 

تتميز  والتي  األساسية  واالجتماعية 

مجردة  حريات  ليست  بكونها 

يف  األفراد  لفائدة  الدستور  يقرها 

حقوق  هي  وإنما  السلطة  مواجهة 

التزامات  عنها  ترتتب  أي  دائنية 

حيث  الدولة،  عاتق  عىل  ايجابية 

نفس  مطالبة يف  األخرية  هذه  تكون 

الحقوق  تلك  احرتام  بضمان  الوقت 

وحمايتها واتخاذ التدابري الرضورية 

أجل  من  الالزمة  املوارد  وتخصيص 

التمتع  وضمان  الحقوق  تلك  إعمال 

العهد  عليه  ينص  مثلما  بها  الفعيل 

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.

الضمان  منظومة  إصالح  لكن 

ليس  ناجعة  بصفة  االجتماعي 

يهم  وإنما  وحدها  الدولة  مسؤولية 

لهذا  االجتماعية،  األطراف  جميع 

مقاربة  عرب  إال  يتحقق  أن  يمكن  ال 

الحوار  مبادئ  إىل  تستند  تشاركية 

املعايري  تقره  ما  طبق  االجتماعي 

الحوار  مفهوم  أن  شك  وال  الدولية. 

رئيسية  أهمية  يكتيس  االجتماعي 

أساسية  ركيزة  فهو  املجال،  هذا  يف 

الديمقراطية  مقومات  لتجسيد 

باعتباره  واالجتماعية  االقتصادية 

تساهم  بأن  اإلنتاج  ألطراف  يسمح 

إىل جانب السلطة العمومية يف ضبط 

االختيارات والتوجهات التي لها عالقة 

واالجتماعي،  االقتصادي  بالشأن 

الهياكل  أيضا يف تسيري  وأن تساهم 

الشأن  هو  مثلما  للدولة  التابعة 

باملرفق  املرتبطة  للهياكل  بالنسبة 
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العمومي للضمان االجتماعي. وهذا 

ما يسهل إرساء عالقات إسرتاتيجية 

االجتماعيني  والرشكاء  الدولة  بني 

العدالة  بصفة تستجيب ملقتضيات 

االجتماعية وتضمن يف نفس الوقت 

مقومات التنمية املستدامة.

العقد  أهمية  تتنزل  اإلطار  هذا  يف 

االجتماعي لسنة 2013 والذي صار 

مضمونه  تفعيل  الرضوري  من 

أرضية  يشكل  فهو  رسيع،  بشكل 

املنشودة  باإلصالحات  للقيام  هامة 

االجتماعي،  الضمان  مجال  يف 

رضورة  عىل  التأكيد  من  انطالقا 

جديد  مجتمعي  منوال  اعتماد 

إلصالح  األساس  حجر   « باعتباره 

االجتماعية  الحماية  منظومة 

وتطوير آليات تمويلها وتسيريها »، 

مثلما جاء يف العقد املذكور.

بمراجعة  القيام  يتطلب  ما  وهذا 

االجتماعي  الضمان  ألحكام  شاملة 

مظلة  وتعميم  تطويرها  أجل  من 

الفئات  مختلف  عىل  التغطية 

بالنسبة  وخاصة  االجتماعية 

للعاملني يف القطاعات املهمشة وغري 

وضع  من  انطالقا  وذلك  املنظمة، 

هذه  إلدماج  واضحة  إسرتاتيجية 

القطاعات يف االقتصاد املهيكل. 

ويتعني التأكيد عىل رضورة اعتماد 

خطة من أجل توحيد أنظمة الضمان 

به  يتسم  صار  ملا  نظرا  االجتماعي 

املجال من  التونيس يف هذا  القانون 

تشتت للنصوص واختالف كبري من 

يتالءم  ال  بما  املسداة  املنافع  حيث 

القانون.  أمام  املساواة  مبدأ  مع 

يف  التفكري  املفيد  من  أنه  ويبدو 

مختلف  تضم  قانونية  مجلة  إعداد 

بالضمان  املتعلقة  النصوص 

بني  للتجانس  تحقيقا  االجتماعي 

الكبري  للتشتت  وتجنبا  األنظمة 

الذي صارت تشهده هذه املادة وما 

قانونية  تعقيدات  من  عنه  يرتتب 

من شأنها أن تؤثر سلبا عىل تفعيل 

وتحد  االجتماعي  الضمان  أحكام 

الترصف  وتعيق  جاذبيتها  من 

الحالية من قبل  األنظمة  السليم يف 

هياكل التسيري.

اإلصالح  هذا  أن  أيضا  ونعتقد 

يساعد  أن  شأنه  من  الترشيعي 
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الضمان  ملفهوم  االعتبار  إعادة  عىل 

االجتماعي وتجنب الخلط القائم حاليا 

املفاهيم  من  وغريه  املفهوم  هذا  بني 

التضامن  آليات  ضمن  تندرج  التي 

االجتماعي. 

ألحكام  الترشيعي  اإلصالح  أن  كما 

يساعد  سوف  االجتماعي  الضمان 

رشيدة  حوكمة  منظومة  إرساء  عىل 

االجتماعية  الصناديق  إدارة  يف 

صار  االتجاه  هذا  ويف  وتسيريها. 

كيفية  يف  النظر  إعادة  اليوم  رضوريا 

االجتماعي  الضمان  هياكل  تسيري 

الديمقراطية  مبادئ  مع  يتماىش  بما 

االجتماعية ويضمن استقاللية قرارات 

يف  الشفافية  وتحقيق  الهياكل  تلك 

الترصف فيها وما يرتتب عن ذلك من 

عليها،  للمرشفني  رضورية  مساءلة 

الكاملة  املعلومات  توفري  مثلما يضمن 

نظام  حسب  نشاطها  حول  والدقيقة 

ما  وهو  املوضوعي،  للتدقيق  يخضع 

أجل  من  االسترشافية  الرؤية  يسهل 

تعزز  ديناميكية  إسرتاتيجية  وضع 

أدائها  تحسني  عىل  الصناديق  قدرة 

التحديات  ملواجهة  جاهزيتها  وتدعيم 

االقتصادية  التحوالت  من  املتأتية 

واالجتماعية. 

هياكل  إصالح  أن  القول  عن  وغني 

عرب  حتما  يمر  االجتماعي  الضمان 

تفعيل  أجل  من  الرقابة  آليات  تدعيم 

املجال، وهو  القانونية يف هذا  األحكام 

الهياكل  تلك  تعصري  يستوجب  ما 

واملادية  البرشية  قدراتها  وتطوير 

مظاهر  مجابهة  يضمن  بما  والفنية، 

دفع  من  والتهرب  الترصيح  عدم 

املساهمات االجتماعية، وهذا ما يتطلب 

خاصة اعتماد معرف اجتماعي وحيد 

وضع  رضورة  مع  بتطبيقه  واإلرساع 

عالقات  إقامة  عىل  تساعد  مرنة  آليات 

رشاكة ايجابية بني الضمان االجتماعي 

واألشخاص واملؤسسات الخاضعة له. 

العمل  رضورة  إىل  اإلشارة  تجدر  كما 

فقدان  عىل  للتأمني  نظام  إحداث  عىل 

صندوق  إطار  يف  الشغل  مواطن 

مستقل ويكون ثالثي التمويل عىل أن 

ورشوط  تسيريه  آليات  تحديد  يكون 

بني  باالتفاق  تدخله  من  االنتفاع 

املهنية  واملنظمات  العمومية  السلطة 
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العمل،  وألصحاب  للعمال  املمثلة 

لسنة  االجتماعي  العقد  أقره  مثلما 

.2013

إصالح  فإن  تقدم،  ملا  وإضافة 

ال  االجتماعي  الضمان  منظومة 

أن يكون شامال وعميقا دون  يمكن 

تأهيل قطاع الصحة باعتباره رشطا 

يف  املواطنني  حق  لتفعيل  أساسيا 

مثلما  الصحية  والرعاية  الوقاية 

ينص عليه الدستور. وهذا ما يتطلب 

بالخصوص وضع إسرتاتيجية وطنية 

الصحي  القطاع  لتأهيل  واضحة 

تدعيم  بهدف  والخاص  العمومي 

الخدمات  جودة  وتحسني  الوقاية 

املوارد  يف  الترصف  تحسني  وكذلك 

الخارطة  ومراجعة  واملادية  البرشية 

التوازن  تحقيق  اتجاه  يف  الصحية 

بني الجهات وإعطاء أكثر استقاللية 

عن  العمومية  الصحية  للمؤسسات 

عىل  الحرص  مع  املركزية،  اإلدارات 

بضمان  الدولة  تتكفل  أن  رضورة 

الحق يف العالج للفئات الهشة وذوي 

الدخل املحدود. 

ما  إرساء  ذلك  كل  ويستوجب 

للحماية  الوطنية  باألرضية  تسمى 

توفري  من  تتضمنه  بما  االجتماعية 

والتحويالت  األساسية  الخدمات 

الرضورية التي ينبغي أن يتمتع بها 

دخله  عن  النظر  بقطع  شخص  كل 

املهني، وذلك من أجل تأمني الحماية 

واإلقصاء  والتهميش  الفقر  من 

يجب  األرضية  تلك  لكن  االجتماعي. 

قائمة عىل تصور حقوقي  تكون  أن 

يف  الحق  ضمان  إىل  يهدف  واضح 

الحماية االجتماعية للجميع وتحقيق 

العدالة االجتماعية والتنمية الشاملة. 

اإلصالحات  هذه  جميع  إن  شك  وال 

للموارد  تدعيما  تتطلب  وغريها 

ما  وهو  االجتماعي،  للضمان  املالية 

تنويع  عىل  العمل  حتما  يستوجب 

مصادر التمويل يف هذا املجال. 

ب ( رضورة تطوير منظومة 

تمويل الضمان االجتماعي

االجتماعي  الضمان  تمويل  مازال 

تقليدية  آليات  عىل  يعتمد  تونس  يف 

التي  الكبرية  التحوالت  مع  تتالءم  ال 
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هذا  يف  املقارنة  األنظمة  تشهدها 

مجابهة  عىل  تساعد  وال  املجال، 

األزمة املالية الخانقة التي تشهدها 

الصناديق االجتماعية يف بالدنا. 

الضمان  منظومة  أن  ونعلم 

االجتماعي يف تونس تعتمد أساسا 

املهني  باملنظور  يسمى  ما  عىل 

حيث تتجه التغطية لفائدة األفراد 

وبالتايل  املهنية  وضعيتهم  حسب 

تمويل  يف  املساهمة  عىل  قدرتهم 

تلك املنظومة عرب دفع االشرتاكات 

املهني.  الدخل  من  تقتطع  التي 

حيث  من  يختلف  نظام  وهو 

عن  تمويله  ومصادر  أسسه 

املنظور  عىل  تعتمد  التي  األنظمة 

عىل  أساسا  يقوم  والذي  الكوني 

االجتماعية  للحماية  الحاجة  مبدأ 

عن  النظر  بقطع  األفراد  لكافة 

يستوجب  بما  املهنية  وضعيتهم 

أن يقع تمويل الضمان االجتماعي 

بصفة رئيسية عن طريق األداءات 

الجبائية.

وقد صار من البديهي القول أن أهم 

املنظور  بها  يتسم  التي  النقائص 

تتمثل  االجتماعي  للضمان  املهني 

التغطية  بتعميم  يسمح  ال  أنه  يف 

االجتماعية  والفئات  األفراد  لكافة 

وأنه يبقى شديد الـتأثر بوضعية 

عنه  يرتتب  بما  الشغل  سوق 

كلما  املالية  التوازنات  يف  اختالل 

تفاقمت ظاهرة البطالة مثلما هو 

أنه  كما  بالدنا.  يف  حاليا  الشأن 

من مساوئ الطريقة التقليدية يف 

عرب  االجتماعي،  الضمان  تمويل 

العمال  يتحملها  التي  املساهمات 

يف  تتسبب  أنها  العمل،  وأصحاب 

ارتفاع ما يسمى بالركن الجبائي 

اإلجمالية  الكلفة  بني  الفارق  أي 

التي تتحملها املؤسسة من األداءات 

األجور  مادة  يف  عليها  املوظفة 

يحصل  الذي  الصايف  والدخل 

لعمله،  أدائه  مقابل  العامل  عليه 

وهذا ما يكون له تأثري سلبي عىل 

وعىل  للمؤسسة  التنافسية  القدرة 

مجال  يف  االجتماعية  وظيفتها 

التشغيل.

ويتفق جل املحللني عىل أن الرتفيع 
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املوظفة  االجتماعية  املساهمات  يف 

الحل  يكون  أن  يمكن  ال  األجور  عىل 

األنسب ملعالجة األزمة املالية للضمان 

االجتماعي يف تونس نظرا ملا قد يرتتب 

عىل  كثرية  سلبية  انعكاسات  من  عنه 

واالجتماعي،  االقتصادي  الصعيدين 

أن  كما  التشغيل.  مجال  يف  خاصة 

التنقيص  عىل  تقوم  التي  الحلول 

مجرد  تبقى  الجرايات  قيمة  من 

محدود  تأثري  ذات  ترقيعية  إجراءات 

ولها  للصناديق  املالية  التوازنات  عىل 

انعكاسات اجتماعية خطرية بالنسبة 

صار  لهذا  االجتماعيني.  للمضمونني 

حتميا اليوم أن يقع التنويع يف مصادر 

هو  مثلما  االجتماعي  الضمان  تمويل 

الشأن يف العديد من التجارب األجنبية، 

وذلك باالعتماد عىل آليات جبائية مثل 

إحداث رضيبة اجتماعية عىل املداخيل 

القيمة  برضيبة  تسمى  ما  إنشاء  أو 

اللجوء  لكن  االجتماعية،  املضافة 

ال  الرضائب  من  النوعني  هذين  إىل 

بعد  إال  حاليا  مجديا  يكون  أن  يمكن 

من  عموما  الرضيبي  النظام  مراجعة 

أجل مجابهة ظاهرة التهرب الجبائي 

املوازية  السوق  النتشار  والتصدي 

الجبائية  املنظومة  عن  الخارجة 

األكثر  الحل  أن  ويبدو  واالجتماعية. 

بعض  إحداث  يف  يتمثل  واقعية 

الجديدة املخصصة  الجبائية  األداءات 

والتي  االجتماعي  الضمان  لتمويل 

االستهالكية  املواد  بعض  عىل  توظف 

واملرشوبات  كالتبغ  بالصحة  املرضة 

عىل  توظف  التي  تلك  أو  الكحولية 

املشاركة  تتم  التي  األلعاب  بعض 

القصرية  اإلرساليات  طريق  عن  فيها 

أو املوزع الصوتي. وهو حل سبق أن 

تونس بصفة جزئية  اعتماده يف  وقع 

ويمكن اللجوء إليه من جديد وتدعيمه 

يتطلب  الحاالت،  كل  يف  لكن  أكثر. 

القيام  الحلول  هذه  مثل  إىل  اللجوء 

للتأكد  وموضوعية  معمقة  بدراسات 

جدواها  ومدى  للتطبيق  قابليتها  من 

عمليا.

من  أنه  نعتقد  أخر،  صعيد  وعىل 

التفكري يف إرساء قانون خاص  املفيد 

يقع  االجتماعي،  الضمان  بميزانية 

الشأن  هو  مثلما  سنويا،  إصداره 

حتى  وذلك  أجنبية،  أنظمة  عدة  يف 
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وكيفية  امليزانية  هذه  تحديد  يكون 

الترصف فيها خاضعا لرقابة السلطة 

الترشيعية بما يضفي عىل تلك امليزانية 

أكثر شفافية ومصداقية.

65 من  وتجدر اإلشارة إىل أن الفصل 

ضبط  أن  عىل  ينص  الجديد  الدستور 

ونسبها  واملساهمات  األداءات  قاعدة 

ضمن  يدخل  استخالصها  وإجراءات 

لكننا  الترشيعية.  السلطة  اختصاص 

بني  التعارض  من  نوع  وجود  نالحظ 

بضبط  املتعلقة  القانونية  النصوص 

قاعدة املساهمات االجتماعية مع أحكام 

الفصل املذكور، حيث أن جل القوانني 

زالت  ما  االجتماعي  بالضمان  املتعلقة 

تقترص عىل اإلحالة إىل نصوص ترتيبية 

املساهمات  احتساب  قاعدة  لتحديد 

املعفاة  والعنارص  ونسبها  االجتماعية 

منها. لهذا صار من الرضوري مراجعة 

ذلك بما يتالءم مع أحكام الفصل 65 

من الدستور. 

منظومة  إصالح  أن  نعتقد  وختاما، 

يكون  أن  يجب  ال  االجتماعي  الضمان 

يكون  أن  يتعني  بل  مسقطة،  بصفة 

تدريجيا وقائما عىل مقاربة تشاركية، 

مما  مجتمعيا،  رهانا  يمثل  باعتباره 

يقتيض تناوله عرب وفاق وطني يستند 

إىل رؤية شاملة تسعى يف نفس الوقت 

إىل تحقيق التوازن املايل للصناديق مع 

تحسني أدائها، من ناحية، و إىل تحقيق 

شمولية التغطية بصفة تدعم الحقوق 

لفائدة  الحماية  وتوفر  االجتماعية 

ناحية  من  وفئاته،  املجتمع  أفراد  كل 

العدالة  مقومات  يضمن  بما  أخرى، 

االجتماعية وديمومة منظومة الضمان 

الفقري  العمود  باعتبارها  االجتماعي 

للتضامن والتماسك داخل املجتمع.
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ال�سيد حممد الطربل�سي

وزير ال�سوؤون االجتماعية

السيدات والسادة الحضور،

كما أن أعمال هذا امللتقى تربهن عىل أن مسألة إصالح منظومة الضمان االجتماعي 

اجتماعية ومجتمعية  بل تستدعي خيارات  بالرضورة  تقنية  فنية  ليست مسألة 

وتتقاطع مع بقية السياسات االقتصادية واملعطيات الديمغرافية وسوق الشغل 

بل أن نموذج الحماية االجتماعية هو يف صميم التســـــاؤل عن أي دولة نريد:

• هل هي دولة الرعاية االجتماعية؟  

• أم دولة الحد األدنى االجتماعي؟  

مما الشك فيه أن أنظمة الضمان االجتماعي يف مختلف دول العالم تواجه جملة 

التغطية االجتماعية نحو تحقيق شموليتها خاصة  التحديات أهمها توسيع  من 

من خالل:

 تنويع مصادر التمويل وكسب رهان تقريب خدمات الضمان االجتماعي وتوظيف 

التكنولوجيات الحديثة لتحسني االنخراط واستخالص املساهمات ودفعها وإسداء 

املنافع عرب استعمال الطرق التكنولوجية الحديثة

للضمان   Le rôle redistributif التحويلية  الوظيفة  وتعزيز  دعم  يتجه  كما 

كلمة االختتــــــــــام
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إىل  املنافع  مستوى  يف  والتمييز  التباين  عىل  القضاء  عىل  والعمل  االجتماعي 

العميقة وتعزيز قدرة هياكل  الديمغرافية  بالتحوالت  املتعلقة  التحديات  جانب 

ومؤسسات وأنظمة الضمان االجتماعي عىل امتصاص آثار األزمات االقتصادية 

الحادة 

إن ملف إصالح أنظمة الضمان االجتماعي بصوره عامة وأنظمة التقاعد بصفة 

خاصة من أوكد امللفات الوطنية وهو مسؤولية مشرتكة بني الحكومة ومجلس 

نواب الشعب والرشكاء االجتماعيني وهو كذلك شأن مجتمعي يهم كافة األطراف 

املربم  االجتماعي  العقد  وثيقة  ضمن  األولوية  مرتبة  تنزيله  حتم  مما  املتدخلة 

سنة 2013 وورد عىل مستوى النقطة األوىل من املحور الرابع املتعلق بالحماية 

االجتماعية.

منزلة  تنزيله  الوطنيـة  الوحدة  بحكومة  املتعلقة  قرطاج  وثيقـة  كما تضمنت 

األولوية املتأكدة وجدد السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية التزامـه بإيالء هذا 

امللـف العناية الرضورية وبسط يف حواره الصحفي بتاريخ 14 جانفي 2017 

متطلبات  إطار  يف  املمكنة  اإلصالحات  واسترشاف  الخلل  مكامن  ألهم  رؤيته 

الحوار.

السيدات والسادة،

إّن املحافظة عىل التوازنات املاليّة ألنظمة الضمان االجتماعي تعترب من املبادئ 

األساسية التي تقوم عليها السياسة االجتماعية يف تونس باعتبارها خري ضامن 

املجال  هذا  يف  تحققت  التي  املكاسب  عىل  والحفاظ  األنظمة  هذه  لديمومة 
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وتواصلها لألجيال الحارضة واملستقبلية.

إن الوعي بخطورة االختالل الذي تشهده التوازنات املالية للصناديق االجتماعية 

ورضورة القيام بمراجعة شاملة ملنظومة الضمان االجتماعي هي قناعة مشرتكة 

الوطنية املسؤولة بالنظر إىل تواصل تدهور مختلف املؤرشات  بني كل األطراف 

ذات العالقة بالتوازنات املالية ألنظمة الضمان االجتماعي:

. الرتفاع املتواصل لعجز الصناديق االجتماعية: من 40 م د سنة 2010 إىل 

664 م د سنة 2015 )عجز متوقع يف حدود 791 م د سنة 2016 وعجز منتظر 

يف حدود 1081 م د سنة 2017 إذا لم يتم احتساب االعتمادات املخصصة من 

ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية (. 

. ضغوطات حادة عىل مستوى حاجيات الصناديق من السيولة: 

•929 م د سنة 2016 تمت تغطيتها جزئيا من ميزانية الدولة بتخصيص 

لتبقى  االجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  لفائدة  د  م   300

629 م. د. يف شكل تعهدات غري خالصة بعنوان سنة 2016 متخلدة بذمة 

الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض تجاه مسدي الخدمات الصحية يف 

القطاعني العمومي والخاص

للصندوق  الخالصة  غري  التعهدات  باعتبار   ،2017 سنة  د.  م.   1779  •

الوطني للتأمني عىل املرض سنة 2016، ستتم تغطيتها جزئيا من خالل 

للتقاعد  الوطني  الصندوق  لفائدة  الدولة  بميزانية  املرسمة  االعتمادات 

والحيطة االجتماعية )500 م. د.( لتكون حاجيات الصناديق من السيولة 

يف حدود 1279. 
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. تراكم املستحقات الراجعة للصندوق الوطني للتامني عىل املرض بعنوان 

والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  بذمة  واملتخلدة  وتوابعها  االشرتاكات 

االجتماعية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي والتي بلغت 1949 م. د. 

يف موىف سنة 2016: 

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية: 1344 م. د.  •

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: 605م. د.  •

. تراكم حجم التعهدات غري الخالصة للصندوق الوطني للتامني عىل املرض 

مسدي  بمستحقات  وتتعلق   2017 فيفري  موىف  يف  م.د.   655 إىل  لتصل 

الخدمات الصحية يف القطاعني العمومي والخاص: 

مستحقات القطاع العمومي للصحة:619 م. د.  •

مستحقات القطاع الخاص: 36 م. د.  •

. عدم كفاية اإلحتياطيات املالية املتوفرة لدى الصناديق االجتماعية التي 

التي  الدولية  العمل  منظمة  قبل  من  املعتمدة  الدولية  املعايري  مع  تتطابق  ال 

تفرض أن تكون االحتياطيات املتوفرة لدى هياكل الضمان اإلجتماعي كافية 

3 أشهر من املنافع قصرية  36 شهرا من منافع الجرايات و  لتغطية نفقات 

املدى.

السيدات والسادة،
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اتخاذ  وحتمية  االجتماعية  للصناديق  املالية  الوضعية  خطورة  أمام 

إجراءات عاجلة لتوفري السيولة، تدخلت الدولة من خالل ضخ أموال لفائدة 

الصناديق ملنع انهيار منظومة الضمان االجتماعي بالنظر إىل تأخر عملية 

اإلصالح )300 م. د. سنة 2016 و500 م. د. سنة 2017(. 

االجتماعية  الصناديق  إيفاء  مواصلة  من  اإلجراءات  هذه  مكنت  ولنئ 

محدودا  سيكون  اإلجراءات  هذه  أفق  أن  إال  منظوريها  تجاه  بتعهداتها 

يعترب عجزا  االجتماعي  الضمان  تعرفه صناديق  الذي  العجز  أن  باعتبار 

هيكليا بامتياز مرتبطباألساس بجملة من األسباب املوضوعية سواء منها 

الديمغرافية  بالعوامل  تتأثر  التي  التوزيعية  األنظمة  بطبيعة  املتصلة 

بني  التوازنات  اختالل  إىل  أدى  ما  وهو  االقتصادي  بالظرف  املتصلة  أو 

من  أساسا  )املتأتية  واملداخيل  املسداة(  املنافع  )مختلف  املصاريف  نسق 

املساهمات(.

واليوم وأمام الوضعية املالية الحرجة للصناديق االجتماعية ودقة الظروف 

الرضوري  من  أصبح  العمومية،  واملالية  الوطني  االقتصاد  بها  يمر  التي 

استحثاث مجهودات جميع األطراف لتجسيم مختلف مكونات اإلصالح مع 

مطلع سنة 2018

السيدات والسادة،

لقد تولت الوزارة تفعيل عمل اللجنة الفرعية للحماية اإلجتماعية التي توفقت 

اجتماعاتها  دورية  ويضبط  عملها  منهجية  يحدد  داخيل  نظام  تبني  إىل 
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بخصوص مختلف محاور املراجعة الشاملة ملنظومة الضمان االجتماعي. 

الدراسات  ومركز  االجتماعية  الصناديق  مع  بالتنسيق  الوزارة  تولت  كما 

للصناديق  السيولة  من  املتأكدة  االحتياجات  تحديد  االجتماعية  والبحوث 

القطاعني  يف  التقاعد  بأنظمة  املتعلقة  املالية  االسقاطات  وإعداد  االجتماعية 

العمومي والخاص ووضع تشخيص دقيق ألسباب ومكامن اختالل توازناتها 

املالية ودراسة النتائج املالية املتوقعة لجملة من خيارات اإلصالح التي يمكن 

اتخاذها يف هذا الشأن.

للحماية  الفرعية  اللجنة  أنظار  عىل  الدراسة  هذه  نتائج  عرض  تم  وقد 

 .2017 مارس  و2  فيفري   15 أيام  اجتماعاتها  استأنفت  التي  االجتماعية 

الوضعية  بتشخيص  املتعلق  الجانب  مناقشة  يف  الرشوع  اإلطار  هذا  يف  وتم 

املالية للصناديق االجتماعية قصد بلورة قاعدة مشرتكة تكون محل إجماع بني 

األطراف املمضية عىل العقد بخصوص العوامل التي أدت إىل اختالل التوازنات 

املالية للصناديق.

ومن املزمع أن تواصل اللجنة الفرعية للحماية االجتماعية اجتماعاتها مرة كل 

أسبوعني عىل األقل وفق مقتضيات النظام الداخيل للجنة الستكمال تشخيص 

التوازنات املالية للصناديق االجتماعية وضبط روزنامة دقيقة ومفصلة لعمل 

اللجنة ليتم يف مرحلة الحقة دراسة خيارات اإلصالح املتاحة. 

إصالح  عىل  أوىل  مرحلة  يف  اللجنة  عمل  سيرتكز  املتأكدة،  األولوية  وباعتبار 

املراجعة  إطار  يف  األنظمة  بقية  دراسة  مرحلة الحقة  يف  ليتم  التقاعد  أنظمة 

الشاملة ملنظومة الضمان االجتماعي وذلك وفق بنود العقد االجتماعي.
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إن بلوغ أهداف الّضمـان االجتماعي واملتمثلة يف شموليّة التغطية االجتماعيّة 

تطّور  مع  يتماىش  بما  الخدمات  وتحسني  وذويهم،  العاملة  الفئات  ملختلف 

الحاجيات وتحقيق العدالة االجتماعيّة مرتبط أشّد االرتباط ببناء نظام ضمان 

اجتماعي متوازن ماليّا وقادر عىل اإليفاء بالتزاماته عىل املدى البعيد.

والتشاور  للحوار  السعي  مواصلة  عىل  عازمة  الحكومة  فإن  اإلطار  هذا  ويف 

الضمان  لصناديق  الهيكلية  الوضعية  ملعالجة  الرضورية  الحلول  إليجاد 

االجتماعي والتوافق حول املقرتحات والتصورات التي تضمن التوازنات املالية 

ملختلف أنظمة الضمان االجتماعي عىل املستويني القريب واملتوسط والبعيد يف 

إطار ما تضمنه العقد االجتماعي. 

السيدات والسادة،

وأنظمة  عامة  بصورة  اإلجتماعي  الضمان  منظومة  إصالح  عملية  تتطلب 

التقاعد  إلشكالية  منسجمة  رؤية  تطوير  عىل  العمل  خاصة  بصورة  التقاعد 

يف بالدنا، وتنزيل اإلصالحات الرضورية ملنظومة التقاعد بحيث تكون قابلة 

التنمية  ورهانات  إكراهات  مراعاة  مع  ومتوازنة،  وعادلة  وواقعية  للتطبيق 

االجتماعية واالقتصادية والتضامن والعدالة االجتماعيني، والحفاظ عىل حقوق 

ومصالح األجيال القادمة.

وعليه يتعني أن تستند عملية اإلصالح إىل العنارص التالية:

• مبادئ وتوجهات الدستور خاصة أحكام الفصل 38 منه املكرسة للحق يف 
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التغطية االجتماعية،

• املبادئ والثوابت والتوصيات التي يتضمنها العقد االجتماعي،

• املبادئ املوجهة وأهداف املراجعة الشاملة ملنظومة الضمان اإلجتماعي مثلما 

وردت باملحور الرابع من العقد اإلجتماعي واملتعلق بالحماية اإلجتماعية،

التوصية  التي ترتجمها  االجتماعية  الحماية  بشأن سياسة  الشاملة  الرؤية   •

عدد 202 لسنة 2012 الصادرة عن منظمة العمل الدولية واملتعلقة بإرساء 

أرضية وطنية للحماية اإلجتماعية.

املالية  عىل  كربى  )ضغوطات  واالجتماعي  االقتصادي  الظرف  مراعاة   •

تقلص  الخاص،  القطاع  ملؤسسات  بالنسبة  اقتصادية  صعوبات  العمومية، 

املحرك  يبقى  الذي  واالستثمار  التشغيل  نسق  وضعف  الخاصة  املبادرة 

الحقيقي للتشغيل والرافعة الحقيقية للتنمية، حجم متنام للقطاع املوازي،...( 

السيدات والسادة،

متطلبات  عدة  بني  التوفيق  رضورة  يستوجب  التقاعد  أنظمة  إصالح  إن 

وضغوطات أهمها:

. املحافظة عىل ديمومة األنظمة مع اإلبقاء عىل املبدأ التوزيعي التضامني 

نحو  التمويل  تنويع مصادر  عىل  والعمل  األنظمة  هذه  يف  للترصف  كأساس 

اإلسهامي  املجهود  يعاضد  االجتماعي  الضمان  لتمويل  جبائي  فضاء  خلق 

للمضمونني االجتماعيني.
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املايل ألنظمة  التوازن  املعادلة بني متطلبات  بتحقيق  كفيلة  إيجاد صيغ   .

التقاعد والتوازنات االقتصادية واملالية الوطنية العامة.

. تعزيز آليات الحوكمة عىل مستوى إدارة املنافع والصناديق 

. توسيع التغطية االجتماعية نحو تحقيق شموليتها وخاصة جذب القطاع 

املوازي

املتعلق  املكون  وتعزز  نشطة  ومراقبة  استخالص  إسرتاتيجية  وضع   .

بمرافقة املؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية

من ناحية أخرى، يتعني األخذ بعني االعتبار عامل الزمن وتأثريه األسايس عىل 

املرتقبة لإلصالح. فكلما تأخر الرشوع يف تطبيق اإلصالح، كلما زاد  النتائج 

حجم الجهود الالزمة الستعادة توازن األنظمة وصعبت التدابري الناجمة عنها 

اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

التوجهات  مراعاة  عىل  التقاعد  لنظام  الهيكيل  اإلصالح  خالل  العمل  وسيتم 

التالية: 

 une réforme consensuelle et أن يكون اإلصالح وفاقيا ومسؤوال   .

responsable من خالل وعي جميع األطراف املتدخلة باملعطيات املوضوعية 

التي تفرض بداهة مراجعة أنظمة التقاعد.

يتم من خالله   une réforme équilibrée أن يكون اإلصالح متوازنا  .

توزيع األعباء والتضحيات بني كافة مكونات املجموعة الوطنية للمحافظة عىل 

هذه املكاسب.

. أن يكون اإلصالح عادال une réforme juste بأن يسعى إىل تكريس قيم 

التضامن والتكافل بني الفئات واألجيال وأن يحد من مواطن التمييز.
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ويف الختام ال يفوتني أن أتوجه بالشكر للجمعية التونسية للقانون االجتماعي 

والعالقات املهنية وهيئتها املديرة ويف مقدمتها رئيسها األستاذ محمد النارص 

االجتماعية  والدراسات  للشغل  الوطني  الشعب، واملعهد  نواب  رئيس مجلس 

وأكاديمية مجلس نواب الشعب الذين نظموا هذه الندوة بالتعاون مع وزارة 

الشؤون االجتماعية واملؤسسة األملانية  فريدريش إيبارت.

كما أتوجه بالشكر لكل املحارضين والسيدات والسادة املشاركني ويف مقدمتهم 

أعضاء مجلس نواب الشعب املحرتمون.
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