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   1998 ماي 18  مؤرخ في1998 لسنة 1120أمر عدد 

   1993 ماي 3 في المؤرخ في 1993 لسنة 1049يتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد 

  والمتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب

  
  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل

  .وبعد اإلطالع على مجلة الشغل

 والمتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان 1981/08/09 المؤرخ في 1981 لسنة 75وعلى القانون عدد 

  .1993/02/22 المؤرخ في 1993 لسنة 17مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

 والمتعلق بتغطية المتربصين في ميدان 1988/02/08 المؤرخ في 1986 لسنة 6وعلى القانون عدد 

  .الضمان االجتماعي

 والمتعلق بسحب التغطية االجتماعية 1989/07/21 المؤرخ في 1989 لسنة 67د وعلى القانون عد

  .على المنتفعين بتربصات التكوين المهني

 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين 1993/02/17 المؤرخ في 1993 لسنة 10وعلى القانون عدد 

  8 وخاصة الفصلين 1998/04/27 المؤرخ في 1998 لسنة 953المهني كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  . منه9و

 والمتعلق بالتشجيع على تشغيل 1993/05/03 المؤرخ في 1993 لسنة 1049وعلى األمر عدد 

  . منه10 و8الشباب وخاصة الفصلين 

 والمتعلق بضبط تركيب وسير 1994/01/24 المؤرخ في 1994 لسنة 195وعلى األمر عدد 

لجان المختصة االقارة والمجالس القطاعية والجهوية المجلس الوطني للتكوين المهني والتشغيل وال

  .للتكوين المهني والتشغيل

  .وعلى رأي وزراء الداخلية والشؤون االجتماعية والمالية والتعليم العالي والتنمية االقتصادية

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر اآلتي نصه

  

  :الفصل األول

 المؤرخ 1993 لسنة 1049شر من األمر المشار إليه أعاله عدد تلغى أحكام الفصلين الخامس والعا

  : وتعوض باألحكام التالية1993/05/03في 
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تكلف اللجنة القارة لبرامج إدماج وتشغيل الشباب المحدثة بمقتضى الفصل الثامن –) جديد (5الفصل 

ر في كل  بالنظ1993/02/17 المؤرخ في 1993 لسنة 10 عدد أعاله إليهمن القانون المشار 

 التربصات وبظروف سيرها وبنتائجها وذلك على ضوء تقييمات أصنافالمسائل المتعلقة بمختلف 

اللجان الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المنصوص عليها بالفصل التاسع من القانون السالف الذكر 

  .وبناء على التقارير التي تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتشغيل

ا تتولى اقتراح كل التدابير التي من شانها تحسين مردود هذه التربصات ومراجعتها بحسب الفئات كم

  .المستهدفة والقطاعات والجهات

 في إال تنتفع مجددا بعقود تربص أن خاصة أو مؤسسة عمومية ألييمكن  ال–) جديد (10الفصل 

 العدد الموافق لنسبة دنيا تضبط بقرار من الوزير األقل عدد من متربصيها يساوي على إدماجصورة 

 اإلدماج يتم هذا أن وتشغيل الشباب ويمكن إدماج اللجنة القارة لبرامج رأيالمكلف بالتشغيل بعد اخذ 

 تدلي أنالعمل للحساب الخاص ويتعين على المؤسسة الراغبة في االنتفاع مجددا بعقود تربص 

  .اإلدماج صحة هذا إلثباتبالوثائق الالزمة 

 أن العمومية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية لإلداراتغير انه يمكن 

 للحياة المهنية لحاملي اإلعدادتقبل بمصالحها الجهوية والمحلية متربصين جددا في نطاق تربصات 

  .لفصل من هذا ااألولى الفقرة أحكامشهادات التعليم العالي وذلك بصرف النظر عن 

كما يمكن للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي تخضع لقاعدة االنتداب عن طريق المناظرة 

 من هذا األولى المنصوص عليه بالفقرة اإلدماج تنتفع مجددا بعقود تربص التقيد بشرط نسبة أن

  .الفصل

  

  : الفصل الثاني

اللجنة القارة " بعبارة األمر من هذا 29.28.25.6الواردة بالفصول " اللجنة الوطنية"تعوض عبارة 

  " وتشغيل الشبابإدماجلبرامج 

الواردة بالفصل " لجان جهوية للتوجيه المهني والتشجيع على تشغيل الشباب" كما تعوض عبارة 

  "اللجان الجهوية للتكوين المهني والتشغيل"  بعبارة األمرالسادس من هذا 

  

  : الفصل الثالث

 28 فصل 1993/05/03 المؤرخ في 1993 لسنة 1049 عدد أعاله إليه  المشاراألمر إلىيضاف 

  :مكرر هذا نصه

 تقدير والتي تقوم أقصى تسند للمؤسسات الخاصة التي تشغل مائة عون قار على - مكرر28الفصل 

 يساوي مقدارها الفارق بين مجموع إدماجتتجاوز ستة اشهر منحة  بانتداب الشاب اثر فترة تربص ال
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ستوجبة للشاب بعنوان فترة تربص تدوم سنة كاملة ومقدار المنح التي تقاضاها بعنوان فترة المنح الم

التربص الفعلية وتصرف هذه المنحة بعد انقضاء مدة سنة من بداية التربص على قدر فترة العمل 

  .المقضاة بعد االنتداب

  

  

  : الفصل الرابع

 المؤرخ في 1993 لسنة 1049 عدد   هأعال إليه المشار األمر من 9.8.7 الفصول أحكامتلغى 

1993/05/03.  

وزراء الداخلية والشؤون االجتماعية والمالية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم : الفصل الخامس

 الذي ينشر بالرائد الرسمي األمرالعالي والتنمية االقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا 

  .للجمهورية التونسية

  .1998/05/18تونس في 

    زين العابدين بن علي                                                                        

  1998 ماي 18 في ستون


