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رووععـــــــــــــمش  

ااالجتماعــي ــد ـاالعق   
 
 

 ونسياالعامم االتااالتحادد وو ةاالتونسيیّ االحكومة  االثالثة٬،االشركاء ااالجتماعيیيین  إإننّ 
٬،ناعاتت االتقليیديیةللشغل ووااالتحادد االتونسي للصناعة وواالتجاررةة وواالصّ   

 مت إإررااددةة االشعبة االتي جسّ االتارريیخيیّ  2011جانفي  14تكريیسا ألهھھھداافف ثوررةة 
ة أأساسهھا دديیمقرااططيیّ مدنيیّة ووة هھائي مع ااالستبداادد ووبناء جمهھورريیّ في االقطع االنّ  االتونسي

ة االموااططنّ قيیم ووتجذيیر ة ة وواالفردديیّ اتت االعامّ االحريیّ ضمانن ااحتراامم حقوقق ااإلنسانن وو
هھميیش بمختلف أأشكالهھ ميیيیز ووااإلقصاء وواالتّ وواالعداالة وواالمساووااةة وومقاوومة االفقر وواالتّ 

شاطط ااالقتصادديي ة االنّ حريیّ ددعم لطرفي ااإلنتاجج وو ةاتت االنقابيیّ االحقوقق وواالحريیّ  ووصيیانة
ووررووحح االمباددررةة٬،  

عمق االتحديیاتت بوومن إإخالالتت هھھھيیكليیة  2011 جانفي 14ثوررةة بما كشفتهھ ووعيیا 
اصة لدىى حاملي ااررتفاعع نسب االتضخم ووحّدةة االبطالة خاالتي توااجهھهھا االبالدد من 

مو خصوصا في تباططؤ نسق االنبالتفاووتت االجهھويي ووبوواالشهھاددااتت االعليیا ووفئة ااإلناثث 
آآفاقق تنميیة ووااعدةة٬،تقابلهھ متأززمم٬، ددوولي االجهھاتت االدااخليیة في ظظل ووضع ااقتصادديي   

ر ـيیوفّ وو ااالقتصادديیة ااالنتعاشةق يیحقّ بناء ااقتصادد متماسك وومندمج أنّن بمنهھم  يیقيینا
ووحريیة االمباددررةة  ووااالستثماررب تحسيین مناخخ ااألعمالل تطلّ يی ٬،من فرصص االعمل اامزيید

 تنافسيیة قتصادديیّة مستداامة ذذااتت قيیمة مضافة ووقدررةةبعث مؤّسساتت ااووووااالبتكارر 
  ٬، تشغيیليیّة عاليیةوو

 

 منهھا خاصةمكّوناتهھ بمختلف االوااجب ااعتماددهه واالل االتنميیة ــبأنّن منإإقراارراا منهھم 
تنشيیط  كفليیشامل مفهھومم أأنن يینبني إإالّ على أأساسس  يیمكنال ة ـااالقتصادديیة ووااالجتماعيی

 حكمماال توززيیعاالوولشغل في كّل االجهھاتت االدووررةة ااالقتصادديیة ووخلق االثرووااتت ووموااططن اا
االشعب االتونسي وومع مرااعاةة االتوااززنن بيین  شراائح بيین مختلفثمارر االتنميیة ل االعاددللوو

ااالجتماعي٬،بما يیضمن االتماسك  االجهھاتت  
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ووتنميیة أأساسيیة ة االعمل كقيیمة حضارريیّ ة ـثقافلووتجذيیراا لقيیم االموااططنة صيیانة 
ووتكريیسا للمسؤووليیة االوططنيیة  إلنتاجيیةوواا إلنتاججووددعما للثقافة ااالنتماء للمؤّسسة 
  ٬،ووتحسيینا للقدررةة االشراائيیّة لكافة ااألجرااء وواالمجتمعيیة للمؤسساتت

تجذيیراا لثقافة االتضامن بيین كل االفئاتت بما يیساهھھھم في تحقيیق االوئامم ااالجتماعي 
يین مختلف مكوناتت االمجتمع االتونسي٬،ب  

وواالعمل االالئق الحتراامم االحقوقق ااألساسيیّة على غراارر االحق في االشغل  اضمان
وواالمساووااةة في حظوظظ  وواالتّعليیم وواالتكويین وواالصّحة وواالّسكن وواالحمايیة ااالجتماعيیّة

لكل االكراامة ووااالجتماعي  الستقراارراالّرقي ااالجتماعي للجميیع من أأجل ضمانن اا
٬،االشعب االتونسييیستجيیب ألهھھھداافف االثّوررةة ووتطلّعاتت  بمااالتونسيیيین   

إإررساء عالقاتت شغليیّة متطوررةة ووفي  ألهھھھميیّة االحواارر وواالتّشاوورر في منهھم إإددررااكا
  عند حدووثهھا توقي االنّزااعاتت االشغليیة ووحسن إإددااررتهھا ووتوفيیر االحلولل االمالئمة لهھا

٬،]االسلم ااالجتماعيیة ساهھھھم فيبما يی[  
 

االمساهھھھمة االفاعلة في إإنجاحح عمليیّة ااالنتقالل االديیمقرااططي في حرصا منهھم على 
مختلف االملفاتت وواالخيیاررااتت  كنف االمسؤووليیة ووعلى قاعدةة االحواارر وواالتّواافق حولل

٬،االوططنيیة ووإإعاددةة ااالعتبارر لمؤّسساتت االّدوولة ووددعم حيیاددهھھھا ووااستقالليیّتهھا  
 

 

ضالي وواالوططني لالتحادد االعامم االتونسي للشغل ووااالتحادد االنّ  لدووررل ااووااعتبارر
ة في مقاوومة ا االتارريیخيیّ ماالتونسي للصناعة وواالتجاررةة وواالصناعاتت االتقليیديیة وومساهھھھمتهھ

ووططنيیا لتوااجدهھھھما االميیدااني االنشيیط  ااااالستقاللل االوططني وونظر لصيیااالستعمارر ووتح
وولكونهھما  ٬،اتت بشكل دديیمقرااططيقيیاددتهھما على االمسؤووليیّ تدااوولل ا ووا ووقطاعيیّ جهھويیّ وو

وواالتعبئة في ظظل االوفاقق من  جميیع ة ووقدررةة على االتّ االنقابيیتيین ااألكثر تمثيیليیّ  االمنظمتيین
٬،ةاالعامجل االمصلحة أأ  

 

:   االبنودد االوااررددةة في محاوورر هھھھذاا االعقدمجمل  فإنهھم يیتّفقونن على  

I – محورر االنمو ااالقتصادديي وواالتنميیة االجهھويیة :  

نّن االنمو ااالقتصادديي االمحدوودد ووووااقع االتنميیة بأ ةـــاالثالث ااألططراافف إإقراارراا من
جانفي  14كانا من ااألسبابب االرئيیسيیة االتي أأدّدتت إإلى ثوررةة  ٬،االجهھويیة غيیر االمتوااززنة
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بالتناقضاتت ااقع ااقتصادديي ووااجتماعي مليء كشفت االثوررةة عن وو حيیث ٬،2011
 بيین مساهھھھمة غيیر متوااززنة في االنمومما يیعكس وواالنقائص  هھيیكليیةاالخالالتت ووباإل
فإنّن االشركاء  ٬،غيیر منصف لثمارر االتنميیة اتوززيیعاالفئاتت ااالجتماعيیة وو وو تتاالجهھا

جديید ضرووررةة بناء تواافق ووططني حولل أأهھھھّميیة إإررساء منواالل االثالثة يیدعونن إإلى 
في إإططارر مقارربة تشارركيیة بيین االحكومة وواالفاعليین ااالقتصادديیيین للتنميیة 

ووااالجتماعيیيین٬،  ووووضع ااألسس االحقيیقيیة لتنميیة شاملة وومستداامة وومتوااززنة ووعاددلة 
ااالجتماعيیة ووتجاووزز للتّطلعاتت بيین االجهھاتت تتّسم بمالئمة ااألوولويیاتت ااالقتصادديیة 

االنمو ااالقتصادديي.يیساهھھھم في تحقيیق مستوىى أأررفع من بما ااإلشكاالتت االمطرووحة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وويیرتكز هھھھذاا االمنواالل بالخصوصص على ااألسس االتاليیة :   
.تطويیر ااقتصادد أأكثر نجاعة ووأأكثر تنافسيیة مبني على االمعرفة ووااالبتكارر •  

 

ططاقة تشغيیليیة عاليیة ذذيي تحقيیق نمو إإددماجي من خاللل تشجيیع ااقتصادد  •
وصا من فرصص االعمل االالّئق للجنسيین ووخصأأكبر خلق عددداا يیمّكن من 

م االتماسك ااالجتماعي وويیحّد من االتفاووتت بيین بما يیدعّ  في االمناططق االدااخليیة
.االجهھاتت  

تكريیس مقّوماتت حقيیقيیة للتّنميیة االجهھويیة ووررسم خطط جهھويیة للتنميیة  •
االتفاضليیة٬، ووذذلك ثرووااتهھا ووميیزااتهھا ن بالخصوصص قدررااتت االجهھاتت ووتثمّ 

يیة.وواالديیمقرااططيیة االمحل االالّمركزيیة جديیدةة تكّرسسضمن مقارربة   
• تنميیة مستديیمة تنتفع بهھا  االمحافظة على ااستداامة االمحيیط من أأجل تحقيیق 

جيیالل االحاليیة وواالقاددمة مع تدعيیم مفهھومم جوددةة االحيیاةة بما يیستجيیب ااأل
لمعايیيیر االمسؤووليیة االمجتمعيیة للمؤسسة.  

 

عديیدةة منهھا : تشمل مجاالتت ااتّخاذذ تداابيیر  ٬،وويیتطلّب إإررساء هھھھذاا االمنواالل  
 

• اتت االحوكمة االّرشيیدةة ووتحسيین مناخخ ااألعمالل تكريیس فعلي لمتطلّب 
يیقومم لهھا ااإلستثمارر ووضبط نظامم جديید  على تشجيیعمجلة االوومرااجعة 

على حواافز مرتبطة بالنتائج االمستهھدفة (تشغيیل ووتصديیر ووقيیمة مضافة 
ووتنميیة جهھويیة).  

 

ووتشجيیع االقطاعاتت ذذااتت االقيیمة االمضافة وواالقدررةة االتشغيیليیة االهھامة  تطويیر •
ااتت وواالقائمة على االتجديید ووااإلبتكارر ووررسم ااسترااتجيیاتت ألصحابب االشهھادد

ااقتصادديیة تهھدفف للرفع من االقيیمة االمضافة في كل االقطاعاتت وواالعمل على 
  ااستقطابب ااستثماررااتت إلنجازز مشارريیع مندمجة وومهھيیكلة.
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• ووااعتمادد سيیاسة منافسة ناجعة االلوجستيیة االتحتيیة وواالقدررااتت وواالبنى تأهھھھيیل  
ررةة غيیر االمشرووعة ووخاصة االتهھريیب وواالتجاررةة (مقاوومة ااإلحتكارر وواالتّجا

االموااززيیة).  
 

• فّك عزلة االجهھاتت االّدااخليیة في ما بيینهھا ووبيین أأجوااررهھھھا بدعم ووتأهھھھيیل  
شبكة االموااصالتت ووإإددماجج إإقتصادديیاتهھا في أأنشطة مهھيیكلة ال سيیما عبر 

تنشيیط االمباددالتت االحدوودديیة.  
 

• فيیة وواالشفا ااإلنصاففعلى أأساسس مباددئئ  مرااجعة االسيیاسة االجبائيیة 
على ااألجرااء وواالشراائح وواالعمل على االتحّكم في نسبة االضغط االجبائي 

ووضرووررةة مقاوومة االتهھّربب ااالجتماعيیة االضعيیفة وواالمؤسساتت االشفافة 
.االجبائي  

 

• بما يیكفل توجيیهھ االمجهھودد  ]في إإططارر االشفافيیة[ إإصالحح منظومة االدعم 
.االعامم للمجموعة االوططنيیة في هھھھذاا االمجالل نحو مستحقيّیهھا  

 

• طاعع االعامم (تفعيیل ددوورر االدوولة في مجالل االخدماتت االعموميیة ووفي ددعم االق 
(ددفع ااإلستثمارر  تاجج غيیر االتنافسي) وواالقطاعع االخاصصتنميیة قطاعع ااإلن

ددوورر (تفعيیل  ااإلجتماعيااالقتصادد ووخلق موااططن االشغل) ووقطاعع 
االتعاضديیاتت االتعاوونيیاتت في االحد من االفوااررقق ااالجتماعيیة) وواالعمل على 

يین االقطاعيین االعامم وواالخاصّص ووددعم االعمل االمستقّل توفيیر أأررضيیة شرااكة ب
االمنظم وو تيیسيیر االنفاذذ إإلى مصاددرر االتّمويیل.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II –  االتشغيیل وواالتكويین االمهھني سيیاساتتمحورر :  

االتحوالتت ااالقتصادديیة االمتساررعة ووتضاعف االتحديیاتت االمتعلقة  إإلىبالنظر 
لى ااستيیعابب ااالعداادد االمتزاايیدةة بالتشغيیل ووعدمم قدررةة االنسيیج ااالقتصادديي االحالي ع

ووعجز من ططالبي االشغل ووخاصة من أأصحابب االشهھائد االجامعيیة من جهھة 
وولتحقيیق ستجابة لمتطلباتت سوقق االشغل ااالعن وواالتعليیم لتكويین االمنظومة االحاليیة ل
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يیتّفقـونن االشركاء ااالجتماعيیيین  ننّ ااإلددماجج االسريیع لخريیجيیهھا من جهھة أأخرىى٬، فإ
:على ما يیلـي   

• بمختلف مرااحلهھ بما يیجعل حح شامل لمنظومة االتعليیم إإجرااء إإصال 
.كفاءااتتاالمهھاررااتت وواال حيیث من ااالقتصاددمخرجاتهھا تتالئم مع ااحتيیاجاتت   

• في مجالل ووااإلعالمم ووااليیقظة  لالستشرااففتشارركيیـة منظومة ووططنيیة إإررساء  
.ااإلعداادد للمواارردد االبشريیة  

• ضبط ووتنفيیذ لااالجتماعيیة االتشارركيیة االفعليیة بيین ااألططراافف  بمبدأأ اااللتزاامم 
تفعيیل مبدإإ االتشارركيیة في وووومتابعتهھا ووتقيیيیمهھا  إإسترااتيیجيیة ووططنيیة للتشغيیل

إإددااررةة قطاعع االتكويین االمهھني ااألساسي وواالمستمر حسب معايیيیر االحوكمة 
االرشيیدةة بما تفرضهھ من ددوورريیة االتسيیيیر ووااحتراامم مبدأأ االثالثيیة وواالتساوويي في 

.االهھيیاكل االمسيیّـرةةعددد ممثلي ااالططراافف في تركيیبة   

• تساعد على االمحافظة على دديیمومة  منظومة لتطويیر االكفاءااتتبعث  
من  بهھا تمّكناالمسارر االمهھني للشغاليین  ووتأميیناالمؤسسة ووموااططن االشغل 

.إإعاددةة إإددماجج فاقديي االشغل في االحيیاةة االمهھنيیة  

• االمهھاررااتت وواالكفاءااتت االمهھنيیة. لتثميینإإحدااثث منظومة ووططنيیة    

 

 

• لك االجيید للكفاءااتت ااألساسيیة بما على االتم منظومة ووططنيیة  تحثّ إإحدااثث   
فيیهھا ثقافة االعمل وونشر ثقافة االتكويین االمهھني ااألساسي وواالمستمر وواالتعويیل 

ااإلعالمم وواالتوجيیهھ نحو  جانب على االذااتت ووتنميیة ررووحح االمباددررةة ووتدعيیم
سوقق االشغل.  

• .عن االعمل للباحثيینططة وواالمراافقة ليیاتت ااإلحاآلإإجرااء إإصالحح    

• إإلى االقطاعع االمنظم  ي من االقطاعع غيیر االمنظماالتدرريیج ااالنتقاللاالعمل على  
مع االحرصص على تنظيیم االتدرريیب االمهھني في هھھھذاا االمجالل.  

 

III –  االعالقاتت االمهھنيیة وواالعمل االالّئـقمحورر :  
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:ططراافف هھھھذاا االعقد بـ ٬، تتعهھد أأاانطالقا من أأهھھھميیة ااررساء عالقاتت مهھنيیة متطوررةة  

االتّوااززنن في االعالقاتت بيین قومم على يیااعتمادد منواالل جديید للعالقاتت االّشغليیة ــ 
ااألططراافف ااالجتماعيیة وويیرتكز على أأرربعة عناصر متكاملة وومتماسكة بحيیث إإذذاا 

ووتتمثّل هھھھذهه االعناصر في   .كامل االمنظومةاانعكس ذذلك على ااختّل منهھا عنصر 
:  

• تشريیع شغلي بمفهھومهھ االشامل يیدّعم االتشغيیل وويیشّجع على ااالنتداابب وويیمّكن  
االبشريیة بما يیرااعي متغيیرااتت نشاطط االمؤسسة   من االتوظظيیف ااألمثل للمواارردد

وويیدعم دديیمومتهھا ووقدررتهھا االتنافسيیة وويیكّرسس االعمل االالّئق بأهھھھداافهھ 
ااإلسترااتيیجيیة ااألرربعة ططبقا لمفهھومم منظمة االعمل االدووليیة وويیضمن االحمايیة 

ااالجتماعيیة لكافة االعمالل.  
 
 

• ب على ااعتمادد منظومة االتكويین االمستمر ططيیلة االحيیاةة االمهھنيیة كحّق ووووااج 
االعامل وواالمؤسسة على حّد االسوااء تهھدفف إإلى:  

ü ،تنميیة االمهھاررااتت وواالكفاءااتت االمهھنيیة٬  
ü ٬،للمؤسسة  تحسيین ااإلنتاجيیة وواالرفع من االقدررةة االتنافسيیة  
ü ،االمحافظة على موااططن االشغل٬  
ü ،موااكبة االتطوررااتت االتقنيیة وواالتكنولوجيیة٬  
ü ،تعزيیز االتشغيیليیة ووإإعاددةة ااالددماجج االمهھني٬  
ü مهھنيیة.فتح آآفاقق االترقيیة اال  

 

• في إإططارر صندووقق  نظامم للتأميین على فقداانن موااططن االشغلإإحدااثث  
)Fonds يیشمل ااألجرااء االمسّرحيین ألسبابب ااقتصادديیة أأوو فنيیة أأوو ) مستقل

فاقديي االشغل ألسبابب خاررجة عن إإررااددتهھم نتيیجة غلق فجئي وونهھائي 
بمساهھھھمة أأصحابب االعمل  ثالثي االتمويیل أأييوويیكونن هھھھذاا االنظامم  .للمؤسسة
بالتساوويي ووبدعم مالي من االدوولة على أأنن يیقع تحديید آآليیاتت  ووااألجرااء

االتمويیل وواالتسيیيیر ووشرووطط ااالنتفاعع وومّدتهھ وواالمراافقة ألجل إإعاددةة ااإلددماجج 
بالدووررةة ااالقتصادديیة باتفاقق بيین أأططراافف االعقد.   

• مزيید تنشيیط سوقق االشغل عبر إإررساء منظومة توظظّف كّل ااإلمكانيیاتت  
 ووتواافق قصد االتقريیب بيین عرووضضووتشتمل على آآليیاتت تكونن محل حواارر 

  بيینهھما.وواالمالئمة  هھووططلباتاالشغل 
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ااإللتزاامم باحتراامم االتشريیع ااالجتماعي ووإإجرااءااتت تسويیة نزااعاتت االشغل  ــ
االجماعيیة في إإططارر ضمانن االحق االنقابي وومماررسة حّق ااإلضـراابب وواالصّد عن 

.االعمل  
 

للمنتوجاتت بما ووضع ااسترااتيیجيیة إإقتصادديیة تهھدفف إإلى ددعم االقيیمة االمضافة  ــ
يیضمن تحسيین االقدررةة االشراائيیة لألجرااء مع ددعم تنافسيیة االمؤسسة في إإططارر 

على ااإلستهھالكك.ااالددااءااتت مناخخ تنافسي سليیم ووترشيید   
مزيید االنهّھوضض بالّصحة وواالّسالمة االمهھنيیة في ااتّجاهه تطويیر االمنظومة  ــ

نهھا في االقطاعع االتّشريیعيیة وواالتّرفيیع في نسبة االتّغطيیة بخدماتت ططّب االّشغل ووتحسيی
 وواالمنشآتت وواالمؤسساتت االخاصص وواالقطاعع االعامم بفرعيیهھ االوظظيیفة االعموميیة

االعموميیة. وواالدووااوويین  
 

 

IV -  ااالجتماعيیة:محورر االحمايیة  

ساسس يید منواالل مجتمعي باعتباررهه حجر ااألبعد االتأكيید على أأهھھھميیة صيیاغة ووتحد
االخلط هھھھا ووعدمم رتمويیلهھا ووتسيیيیآآليیاتت نظومة االحمايیة ااالجتماعيیة ووتطويیر إلصالحح م

إإلى تواافق أأططراافف االعقد  تلتوصّ  ٬،بيین االضمانن ااالجتماعي وواالتضامن ااالجتماعي
: ما يیلـيحولل   

• على ضوء مرااجعة شاملة ألنظمة االضمانن ااالجتماعي بمختلف فرووعهھا  
ااألططراافف ااالجتماعيیة [ يیقع إإنجاززهھھھا تحت إإشراافف لجنة قيیاددةة تضم ددررااسة

االمهھنيیة االتي لهھا عالقة مباشرةة االممضيیة على االعقد مع تشريیك ااألططراافف 
على ووذذلك للوقوفف  ]في مختلف أأططواارر االدررااسة كلّما ددعت االحاجة

بهھدفف إإقراارر للصنادديیق  يیةاالحقيیقة لتأززمم ااألووضاعع االماليیة وواالخدم ألسبابباا
نظامم ااإلصالحاتت االمناسبة مع االمحافظة على مستوىى قاعديي أأددنى ووفقا لل

  .االتوززيیعي
 

 

• االعمومي وواالخاصص بهھدفف تحسيین جوددةة ضرووررةة تأهھھھيیل االقطاعع االصحي  
االخدماتت وواالضغط على االكلفة وومرااجعة االخاررططة االصحيیة في إإتجاهه مزيید 

من االتوااززنن االجهھويي.  
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• االحفاظظ على االتوااززناتت االماليیة ألنظمة االضمانن ااالجتماعي مع تحسيین  
مرددوودديیة االتوظظيیفاتت ووااالستثماررااتت وواالعمل على تنويیع مصاددرر االتمويیل.    

• االصنادديیق ااالجتماعيیة  حوكمة ررشيیدةة في إإددااررةةمة منظوضرووررةة إإررساء  
بصفة ددوورريیة بيین ااألططراافف مجالس إإددااررتهھا  تسيیيیراالعمل على وو

ااحتراامم مبدأأ االثالثيیة وواالتساوويي بيین ممثلي ااألططراافف في مع ااالجتماعيیة 
.قرااررااتهھا ااستقالليیةتهھا ووعلى تركيیبة مجالس إإدداارر  

• توفيیر حّد أأددنى من تكفل االدوولة بضمانن االحق في االعالجج للفئاتت االهھشة وو 
االتدخالتت لفائدةة االفئاتت توجيیهھ االدخل لفائدتهھا مع االحرصص على إإحكامم 

االمستهھدفة حسب مقايیيیس موضوعيیة.  
 

 
 

V  مأسسة االحواارر ااالجتماعي االثالثيـ  

ططراافف هھھھذاا االعقد على ااحدااثث أأ ااتفقت وودداائم٬، اللضمانا لحواارر ااجتماعي ثالثي فعّ 
ستقالليیة ااإلدداارريیة وواالماليیة مجلس ووططني للحواارر ااالجتماعي يیتمتع باال

على أأنن يیتّم تحديید تركيیبة هھھھذاا االمجلس [ يیكونن ثالثي االتمثيیل بالتساووييوو

 .]بيین ااألططراافف االممضيیة على هھھھذاا االعقد باالتفاققووآآليیاتت تعيیيین أأعضائهھ 
مهھامهھ : وومن أأهھھھمّ   

• ضمانن ااستمراارر االحواارر وواانتظامهھ ووشمولهھ للمسائل االتي تحظى باهھھھتمامم  
ااألططراافف االثالثة.   

 
• مدىى ااحتراامم االتشريیع ااالجتماعي.ررصد متابعة االمناخخ ااالجتماعي االعامم وو   
• الل ووأأصحابب االنظر في جميیع االمسائل االمتعلقة بالمنظماتت االنقابيیة للعمّ  

االعمل وومدىى تمثيیليیتهھـا ووذذلك ووفقا للتشريیع االوططني وومعايیيیر االعمل االدووليیة 
لعمل وواالمباددئئ االمعتمدةة من ططرفف هھھھيیاكل االمرااقبة االتابعة لمنظمة اا

االدووليیة.  
االتي لهھا عالقة  كما يیستشارر االمجلس ووجوبا في جميیع مشارريیع االتشريیعاتت

.مباشرةة أأوو غيیر مباشرةة بالمجالل ااالجتماعي  
د تلقائيیـا بالمسائل ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة ذذااتت وويیمكن للمجلس أأنن يیتعهھّ 

االعالقة بالشغل وواالعالقاتت االمهھنيیة االتي يیرىى فائدةة في إإثاررتهھا ووتقديیم 
حاتت بشأنهھا إإلى االجهھاتت االمختصة.مقتر  
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VI  ةـــــامم ختاميیـــأأحكـ :  

ااالنتقالل االديیمقرااططي  ضمانناالعقد ااالجتماعي هھھھو إإحدىى آآليیاتت  أأننّ إإلى  ااااعتبارر
ااإلططارر االمرجعي  وولكونهھااالقتصادديي االنمو ااالستقراارر ااالجتماعي وو لتحقيیقووعامال 

: ـيین االثالثة يیلتزمونن بنن االشركاء ااالجتماعيی٬، فإاالثالثيلتنظيیم ووإإددااررةة االحواارر   
• االمرجعي من خاللل ااحتراامم مضاميینهھ  هھذاا االعقد ااالجتماعياااللتزاامم ب 

.ووتوططئتهھ ووتحقيیق أأهھھھداافهھ  
•  جتماعي في أأجل ال يیتجاووزز االسنةإإحدااثث االمجلس االوططني للحواارر ااال 

.اا االعقدمن تارريیخ إإمضاء هھھھذ  
 
 
 

• ابعة يیتولّـى فريیق االعمل االثالثي االذيي أأشرفف على إإعداادد هھھھذاا االعقد مت 
.تنفيیذ مضمونهھ إإلى حيین إإحدااثث االمجلس االوططني للحواارر ااالجتماعي  

• يیدخل هھھھذاا االعقد حيیّـز االتنفيیذ بداايیـة من تارريیـخ إإمضائهھ.   
 

  2013جانفي  14تونس في                                                              

ررئيیس االحكومة  

 

حمادديي االجبالي  
 

 ررئيیسة ااالتحادد                                                  عامم اال ااألميین               
االتونسي   

 وواالتجاررةة للصناعة                                  للالتحادد االعامم االتونسي للشغ       
وواالصناعاتت االتقليیديیة  

 

              اووييوودداادد بوشمــ                    ن االعباسـي            حسيیــ      


