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 يتعلق بضبط مهام وسير 1997 سبتمبر 29 مؤرخ في 1997 لسنة 1930أمر عدد 

  عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل
  

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،

  المؤرخ في1966 لسنة 27بعد اإلطالع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 1996/07/25 المؤرخ في 1996 لسنة 62 كما وقع تنقيحها بالقانون عدد 1966/04/30

  .منها) جديد (280وخاصة الفصل 

 والمتعلق بالمساهمات 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 

دد والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون ع

  .1996/07/29 المؤرخ في 1996 لسنة 74

 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية 1993/02/17 المؤرخ في 1993 لسنة 11وعلى القانون عدد

  .للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة الفصلين الثاني والرابع

جيع على تشغيل  والمتعلق بالتش1993/05/03 المؤرخ في 1993 لسنة 1049وعلى األمر عدد

  .الشباب وخاصة الفصل األول منه

 والمتعلق بضبط تنظيم 1994/05/30 المؤرخ في 1994 لسنة1218وعلى األمر عدد 

ومشموالت المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل وخاصة الفصلين الرابع 

  .والثامن

علق بضبط مشموالت  والمت1997/03/31 المؤرخ في 1997 لسنة 552وعلى األمر عدد 

  تكتسي صبغة إدارية المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي ال

 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات 1997/03/31 المؤرخ في 1997 لسنة 564وعلى األمر عدد 

  .تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية العمومية التي ال

 والمتعلق بكيفية ممارسة 1997/03/31 المؤرخ في 1997 لسنة 566وعلى األمر عدد 

تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال  اإلشراف على المؤسسات العمومية التي ال

التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد االلتزامات الموضوعة 

  .على كاهلها

 والمتعلق بضبط التنظيم 1997/09/29رخ في  المؤ1997 لسنة 1938وعلى األمر عدد 

  .اإلداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل
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  .وعلى رأي وزير الشؤون االجتماعية ووزير المالية ووزير التنمية االقتصادية

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  :يصدر األمر اآلتي نصه

  

  : الفصل األول

 تنشيط سوق الشغل وطنيا وجهويا ومحليا وقطاعيا عن طريق تتولى الوكالة التونسية للتشغيل

شبكة من مكاتب التشغيل التي يقع إحداثها في شكل مؤسسات فرعية بمقرر من المدير العام 

للوكالة التونسية للتشغيل بعد مصادقة وزير التكوين المهني والتشغيل وذلك وفقا ألحكام الفصلين 

  .1997/09/29 المؤرخ في 1938ر إليه أعاله عدد األول والثاني عشر من األمر المشا

  

  : الفصل الثاني

  :تشتمل شبكة مكاتب التشغيل على الثالثة أصناف التالية

  مكاتب تشغيل متعددة الوظائف-

  مكاتب تشغيل قطاعية-

  مكاتب تشغيل مختصة-

  

  : الفصل الثالث

ل الميداني المتعلقة خاصة تتمثل مهمة مكتب التشغيل المتعدد الوظائف في إنجاز عمليات التدخ

باإلعالم والتوجيه المهني والتوظيف واإلدماج وكذلك النهوض بالمنشآت الصغرى والعمل 

  .المستقل

وهو يغطي معتمدية أو مجموعة من المعتمديات تشكل حوضا محليا للتشغيل ويمكن عند الحاجة 

  .أن تتفرغ عنه وحدات اتصال داخل هذا الحوض

  

  : الفصل الرابع

ل مهمة مكتب التشغيل القطاعي في تنشيط التدخل الميداني الذي يستهدف احد القطاعات تتمث

االقتصادية وذلك خاصة بتكثيف اإلعالم حول الموارد البشرية المتوفرة وتشخيص حاجيات 

المنشآت والقطاع من االختصاصات والمهارات المهنية وكذلك في مجال اإلعالم والتوجيه 

  .دماج والعمل المستقل بالتنسيق مع مكاتب التشغيل المعنيةالمهني والتوظيف واإل

ويتم إحداث مكاتب التشغيل القطاعية بحسب كثافة النشاط في القطاع المعني والحاجيات التي 

  .تتميز بها كل جهة من الكوارد البشرية
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ة مكلف" لجنة التبني" عليها اسم أطلقكما تحدث لدى كل مكتب تشغيل قطاعي لجنة استشارية 

 في المسائل المتعلقة خاصة بتنسيق التدخل الميداني وضبط حاجيات القطاع من الرأي بإبداء

  .الموارد البشرية

  : اآلتي ذكرهماألعضاءة رئيس مكتب التشغيل من وتتركب لجنة التبني برئاس

   الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المختصة ترابيااإلدارةممثل عن -

  ام التونسي للشغلممثالن عن االتحاد الع-

  ممثالن عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

 لجنة التبني بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتشغيل باقتراح من أعضاءويتم تعيين 

  الهياكل المعنية

   من مكتب التشغيل يعينه رئيس المكتب إطار إلىويعهد بكتابة اللجنة 

 للنظر في المسائل المدرجة األقلذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثالثة اشهر على وتجتمع ه

 بحضور إالتصح مداوالتها   والاألعضاء جميع إلى األقل على أيام يحال عشرة أعمالبجدول 

 وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية في بحر الخمسة عشر يوما أعضائها أغلبية

  . الحاضريناألعضاءول بصفة قانونية مهما كان عدد الموالية للتدا

 يكون األصوات الحاضرين وفي صورة تعادل األعضاء أصوات بأغلبية اللجنة أراءوتتخذ 

  .صوت الرئيس مرجحا

  

  : الفصل الخامس

تتمثل مهمة مكتب التشغيل المختص في تطوير الخدمات التي تستهدف فئة معينة من طالبي 

 والتوجيه اإلعالم االجتماعية وذلك خاصة في مجال أوم المهنية الشغل بحسب خصوصياته

  . والعمل المستقل بالتنسيق من مكاتب التشغيل المعنيةواإلدماجالمهني والتوظيف 

  . مكاتب التشغيل المختصة بحسب الخدمات التي تتطلبها الفئات المعنيةإحداثويتم 

  

  : الفصل السادس

 المدير العام للوكالة التونسية للتشغيل بعد مصادقة وزير يعين رئيس مكتب التشغيل بمقرر من

  .التكوين المهني والتشغيل

  

  : الفصل السابع

  .يسهر رئيس مكتب التشغيل على حسن سير المكتب في نطاق التراتيب الجاري بها العمل

  :وهو مكلف خاصة بما يلي
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   والمالي للمكتباإلداريالتصرف -

   مشروع ميزانية المكتبإعداد-

   الوكالة فيما يرجع للمكتب بالنظرأهدافتنف عقد -

  تنظيم ومتابعة وتقييم نشاط المكتب-

  تكثيف التدخل الميداني بالتعاون مع مكاتب التشغيل المعنية والهياكل الجهوية التابعة للوزارة-

  تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل الوكالة-

  لتراتيب الجاري بها العملالتصرف في برامج النهوض بالتشغيل طبقا ل-

 عالقات وثيقة ومستمرة من المنشآت والمنظمات المهنية والجمعيات والقيام بكل ما من إرساء-

  . يساهم في تطوير خدمات المكتبأنشانه 

 العامة اإلدارة المكتب وعرضها على وأنشطة تقارير دورية حول وضع سوق الشغل إعداد-

  .والتشغيلللوكالة الجهوية للتكوين المهني 

  

  : الفصل الثامن

  : طبيعة وحجم نشاطه على الوحدات التاليةإلى يشمل مكتب التشغيل بالنظر أنيمكن 

   والتوجيه المهنياإلعالموحدة -

  واإلدماجوحدة التوظيف -

  وحدة النهوض بالمنشآت الصغرى-

  وحدة تحليل سوق الشغل-

   والماليةاإلداريةوحدة الشؤون -

  

  : الفصل التاسع

 العمليات المتعلقة إنجاز والتوجيه المهني تحت سلطة رئيس مكتب التشغيل اإلعالمى وحدة تتول

  :خاصة بما يلي

  استقبال طالبي التكوين والتشغيل -

  عالم حول مختلف فرص التشغيل والتكوين في القطاعين العمومي والخاصاإل-

   حول آليات وبرامج النهوض بالتشغيلاإلعالم-

  ين حسب مؤهالتهم وميوالتهمتوجيه طالبي التكو-

  

  

  



 "ا المعلوماتدعم حقوق المرأة والطفل من خالل تكنولوجي"

 5

  : الفصل العاشر

 العمليات المتعلقة خاصة إنجاز تحت سلطة رئيس مكتب التشغيل واإلدماجتتولى وحدة التوظيف 

  :يلي بما

  .متبعة ملفات طالبي الشغل ومساعدتهم على االندماج في الحياة المهنية-

  تلبية حاجيات المنشآت من الموارد البشرية-

 سجل المنشات المتواجدة بمنطقة اختصاص المكتب قصد متابعة تطور التشغيل مسك وتحيين-

  .داخلها

   ومتابعة وتقييم العمليات الخاصة ببرامج النهوض بالتشغيلإنجاز-

   اندماجإعادة أو صعوبات اندماج إلىالقيام بعمليات خصوصية لفائدة الفئات التي تتعرض -

 إعادةاليد العاملة التونسية بالخارج والمساعدة على  العمليات الخاصة بتوظيف وإنجازتنظيم -

   العائدين نهائياإدماج

  

  :الفصل الحادي عشر

 العمليات إنجازتتولى وحدة النهوض بالمنشات الصغرى تحت سلطة رئيس مكتب التشغيل 

  :يلي المتعلقة خاصة بما

   لفائدة الباعثيناإلعالمتطوير -

  شاريعهم مساعدة الباعثين على تشخيص ودراسة م-

   المشاريعإنجازمتابعة -

  ية لفائدة الباعثيندتنظيم دورات تكوين تكميلي في التصرف وفي الميادين النق-

  مسك وتحيين سجل المنشات الصغرى المتواجدة بمنطقة اختصاص المكتب-

  

  : الفصل الثاني عشر

المتعلقة خاصة  العمليات إنجازتتولى وحدة تحليل سوق الشغل تحت سلطة رئيس مكتب التشغيل 

  :بما يلي

  مسك وتحيين بنك للمعطيات حول سوق الشغل على مستوى منطقة اختصاص المكتب-

  تحليل المعطيات المتعلقة بوضعية التشغيل على مستوى منطقة اختصاص المكتب -

  

  : الفصل الثالث عشر

الموارد  والمالية تحت سلطة رئيس مكتب التشغيل التصرف في اإلداريةتتولى وحدة الشؤون 

  .البشرية والمالية والمادية للمكتب وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
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  : الفصل الرابع عشر

 الوحدات بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتشغيل بعد مصادقة وزير التكوين إحداثيتم 

  المهني والتشغيل

م للوكالة التونسية للتشغيل بعد ويتولى تسييرها رؤساء وحدات يتم تعيينهم بمقرر من المدير العا

  مصادقة وزير التكوين المهني والتشغيل

  

  : الفصل الخامس عشر

يعقد رؤساء مكاتب التشغيل بكل والية ندوة دورية برئاسة المدير الجهوي للتكوين المهني 

  "الندوة الجهوية لرؤساء مكاتب التشغيل" عليها اسم أطلقوالتشغيل 

  : حول المسائل المتعلقة بسير عمل المكاتب وخاصة فيما يليالرأي ءإبدا إلىوتدعى هذه الندوة 

  إنجازها وبرامج النشاط وطرق األهداف-

  وضع وأفاق سوق الشغل-

  تطوير التدخل الميداني وتحسين الخدمات المسداة-

  

  : الفصل السادس عشر

اشهر وكلما دعت تجتمع الندوة الجهوية لرؤساء مكاتب التشغيل بدعوة من رئيسها مرة كل ثالثة 

   الندوةأعمال يستدعي أي شخص يرى فائدة في مشاركته في أنويمكن للرئيس   ذلكإلىالحاجة 

 وزير التكوين المهني والتشغيل والى المدير العام إلى الندوة أشغالويرفع الرئيس تقريرا حول 

  نعقاد الندوةيتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ا للوكالة التونسية للتشغيل وذلك في اجل ال

  

  : الفصل السابع عشر

 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية األمروزير التكوين المهني والتشغيل مكلف بتنفيذ هذا 

  التونسية

  

  

                 1997/09/29تونس في 

  زين العابدين بن علي

  
 


