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 ت�صدر هذه املجلة القطاعية ببادرة من 
اجلامعة العامة للمعادن والإلكرتونيك 
وبالتعاون مع منظمة فريديري�ش ايربت 

ق�صد طرح اأهم املوا�صيع القت�صادية 
والجتماعية يف القطاع وامل�صاهمة 

يف مزيد اإطالع العمال وتكوينهم يف 
خمتلف الق�صايا التي تهمهم. ومتثل 

اجلامعة العامة للمعادن والإلكرتونيك 
احد الهياكل القطاعية لالحتاد 

العام التون�صي لل�صغل وت�صم كافة 
العاملني يف القطاع بكافة فروعه ويبلغ 

عدد العاملني يف القطاع حوايل 80 
األف عامل موزعني بني قطاع عام 

وقطاع خا�ش. ويتوزع قطاع املعادن 
والإلكرتونيك اإىل 05 قطاعات 

فرعية تنظمها 05 اتفاقيات م�صرتكة 
متثل املرجع القانوين للتفاو�ش يف 

خمتلف الإ�صكاليات العالقة. وت�صعى 
اجلامعة خالل املفاو�صات القادمة اىل 

تغيري عدد من بنود هذه التفاقيات 
التي اأ�صبحت ل تتما�صى مع الواقع 

العمايل والقت�صادي احلايل.      

حترير طارق ال�صعيدي - تركيب �صركة قرطاج لال�صهار
 

 
  

 

   

   

 

 

  

  
 
 

 

  

  

 

  

- يف كلمة»

مقال االخ الطاهر الربباري
يف رضورة التضامن العمايل

- مؤسسة يازاكي:
الحوار واملناخ السليم لتنمية املؤسسة

- نقابيون مطرودون يتحدثون للمعادن:
العرف يرفض منح حقوق العمال وطرد النقابيني لرضب العمل النقابي

- الجامعة تصدر دراسة حول صناعة املعادن

- ندوة حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة

- االخ نور الدين الطبوبي
عىل الدولة تحمل املسؤولية يف تهيئة مناخ االستثمار وتنمية الجهات املحرومة

- االخ حمادي بوتريقة
غياب إسرتاتيجية وطنية لقطاع املعادن واإللكرتونيك وال بد من تحسني ظروف 

عيش العمال

يف اليوم العاملي للمرأة:
النقابيات يف قطاع املعادن يثمن ما أنجز ويؤكدن أن النضال مستمر وطويل

وضع وآفاق قطاع صناعة السيارات ومكوناتها:
قطاع واعد والحوار االجتماعي مفتاح تنمية املؤسسة

ورشة إسرتاتيجية بني جامعة املعادن وفريديريش ايربت 
ونقابة املعادن االملانية : 

تعاون تاريخي وتثمني ألداء  الجامعة ولدور االتحاد

- ورشة عمل مع النقابة األساسية لرشكة كاشك كمبوننت بنابل

اليوم العاملي للعمال: 
 الدرس واملطالب الراهنة

الرضيبة عىل الخل
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شهد العالم خالل الفترة األخيرة تزايد الضغط الذي تسلطه بعض 
مراكز النفوذ االقتصادي على منظمة العمل الدولية من اجل 
إلغاء عدد من االتفاقيات الدولية أو تعديلها في اتجاه مرونة العمل 
االقتصادية.   للمؤسسات  االجتماعية  الواجبات  عن  والتراجع 
ويبدو ان الشركات العابرة للقارات وكبرى االحتكارات الدولة 
التي تضررت نتيجة األزمة االقتصادية العالمية وتباطؤ النمو 
في السنوات العشر األخيرة، تسعى بكل جهد إلى تحميل العمال 
هذا  ان  والحقيقة  وملفاته.  وتبعاته  الوضع  مسؤولية  من  جزء 
األمر أصبح شائعا في السنوات األخيرة بعد ان درج أصحاب 
العمل على تحميل العمال كلفة كل الصعوبات التي يمرون بها.  
ويبرز هذا الموقف عبر عدة أشكال تنطلق بخفض عدد العمال 
او إغالق وحدات إنتاج وصوال إلى حرمان العمال من حقوقهم 
في  للعمال  بالنسبة  األوضاع  تعقيد  من  ويزيد  واستغاللهم. 
العالم غياب النقابات او ضعفها من ناحية وتواطؤ الحكومات 
تحمي  التي  المتعددة  القوانين  عبر  الشركات  تلك  مع  المحلية 
حق صاحب المؤسسة دون ان تقدم الحماية لألجراء من ناحية 

أخرى. ويكفي اإلشارة إلى ان العشرات من الشركات الخاصة 
تغلق أبوابها في البلد المستضيف وترحل تاركة وراءها العمال 
وقد  اإلغالق.   المترتبة عن  المادية  الحقوق  تمنحهم  ان  دون 
إلى خدمة مصلحتها   القوى  الطبيعي ان تسعى هذه  يكون من 
عبر التضامن في ما بينها وتشكيل لوبيات ضغط على صعيد 
الحد  تضمن  التي  الدولية  االتفاقيات  من  الكثير  إللغاء  دولي 
األدنى من حقوق العمال. ومقابل هذا الواقع يفترض ان تتشكل 
تحالفات عمالية عالمية تمكن من بناء قوة توازي قوى الضغط 
التي تستهدف حقوقهم. فالتحالف والتعاون العمالي الدولي من 
عن  الدفاع  لألجراء  يضمن  بان  كفيل  النقابية،  أطرهم  خالل 
مكاسبهم وتطويها. وقد دأب االتحاد العام التونسي للشغل على 
العمالية  النقابات  مع  العالقات  تطوير  على  كبير  بجهد  العمل 
العالمية كما ساهم في دعم ومساندة العديد من الحركات النقابية 
فان عالقات  اإلطار  هذا  وفي  العالم.  بلدان  مختلف  في  الفتية 
التعاون التي تقيمها الجامعة مع عدد من النقابات والجامعات 
العمالية الصديقة تتقدم بكل ثبات وهي عالقات مثمرة مكنت من 
تبادل الخبرات.  وتسعى الجامعة بالتعاون مع االتحاد الدولي 
للصناعات الى أقامة اتفاقية قطاعية مشتركة في قطاع صناعة 
الطيران وهي اتفاقية قد تحفظ لعمال هذا القطاع الفتي الصاعد 
من  تمكنيهم  عبر  العيش  مستوى  تحسين  من  وتكنهم  حقوقهم 
األجور التي يستحقونها والتي ال تتماشى في الوقت الحالي في 
كثير من األحيان مع ما يقدمه العامل من جهد.  ورغم ما يبذله 
االتحاد العام التونسي للشغل والجامعة من اجل اقامة عالقات 
طويلة  مازالت  الطريق  أن  القول  الواجب  من  فانه  التعاون، 
نحو تحقيق التحالفات العمالية الالزمة في هذا الظرف العالمي 
المتسم بأزمة اقتصادية ترمي بثقلها على كاهل األجراء. وقد 
العمل في هذا الظرف محاور  يكون من الضروري ان يتخذ 
واضحة، وقد يكون أبرزها تكثيف التضامن  العمالي خاصة 
في ما يتعلق بالتنافس حول استقطاب فروع الشركات الكبرى 
للتنافس  مجال  الى  االستثمار  جلب  يتحول  ان  يجب  ال  حيث 
التنازالت.  تقديم  في  التنافس  إلى  يدفعهم  قد  مما  العمال  بين 
النقابات حيث  التركيز على تكوين  وقد يكون من الضروري 
ال توجد وهو جهد دولي البد ان يبذل حتى ال تستغل الشركات 
هذا  في  فالمطلوب  الستغاللهم  للعمال  الهش  الوضع  العالمية 
المرحلة الدقيقة من الهجوم العالم على حقوق العمال بذل كل 
الى  البلدان  مختلف  في  العمال  بين  التنافس  لتحويل  الجهود 
تضامن وتحالف يقوى جانبهم ضد الهجمة على حقوقهم ويمتن 

تحالفاتهم لحماية مكتسباتهم. 

يف �ضرورة الت�ضامن 

العمايل
باري

ر الرب
طاه

م ال
بقل

من الرضوري 
الرتكيز عىل تكوين 

النقابات حيث ال 
توجد وهو جهد دويل 

البد ان يبذل حتى 
ال تستغل الرشكات 

العاملية الوضع 
الهش للعمال

االفتتاحية
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يبدو ان املناخ االجتماعي يف املؤسسة سليم كيف تمكنتم 
من الوصول إىل هذا الواقع؟

بني  احرتام  وهناك  املؤسسة  يف  سليم  اجتماعي  مناخ  هناك  بالفعل 
الحوار  فان  اإلشكاليات  وجود  ورغم  االجتماعية  األطرف  مختلف 
واالحرتام يمكننا من حلها وتجاوزها. وقد كنا يف السابق نعيش مناخا 
قدوم  ان  غري  املطالب  ابسط  مع  التفاعل  اإلدارة  فيه  ترفض  متوترا 
حيث  جديدة  لعالقة  أسس  التعامل  شكل  وتحسن  الجديدة  اإلدارة 
أصبحنا نناقش كل املشاكل يف إطار املؤسسة ودون اللجوء إىل طرف 

ثالث كما كان يحدث يف السابق. 

ما هو تأثري املناخ االجتماعي السليم عىل مكاسب العمال
هناك تأثري ايجابي فقد تمكننا من تحقيق العديد من املطالب ومنها 
مراجعة التصنيف املهني والتمتع بعدد من املنح يف عيد الشغل فضال 
عن تسوية الوضعية املهنية للعمال. كما اثر املناخ االجتماعي السليم 
يف الدور االجتماعي للمؤسسة التي تساند العمال كلما تطلبت الحاجة 
العالج  مصاريف  تحمل  مثل  الخاصة  االجتماعية  املسائل  يف  خاصة 
االجتماعي  املناخ  فان  ولإلشارة  املناسبات.  يف  املساعدات  تقدمي  او 
النقابي  الطرف  أصبح  حيث  املؤسسة  عىل  كذلك  انعكس  السليم 
يتدخل لفائدة الرشكة لدى السلط الجهوية ويساند مجهودها من اجل 

تحسني محيط العمل وتوفري الخدمات للعمال.

تعتربين  وهل  التونسية  العاملة  اليد  أداء  تقييمني  كيف 
األجر مناسب للمجهود؟

العاملة  اليد  يف الحقيقة هذه املسالة تمثل معضلة كربى فالثابت ان 
ان  غري  العالية  اإلنتاجية  لتحقيق  املطلوبة  بالكفاءة  تتمتع  التونسية 
االستحقاق  قاعدة  وعىل  علمية  أسس  وفق  مبني  ليس  التأجري  نظام 
واإلنتاج بل هو مرتبط بالتفاوض وهو يف العموم ضعيف واقل بكثري 
مراجعة  الرضوري  من  أصبح  انه  اعتقادي  ويف  املبذول  الجهد  من 
يتالءم مع طبيعة  تجعله  األجر وال  تكبل  التي  االتفاقيات  الكثري من 

الجهد وطبيعة قيمة العمل 

 

م�ؤ�س�سة يازاكي: 
املناخ االجتماعي ال�ضليم وتنمية امل�ؤ�ض�ضة

الجهد  تكثف  اإلشكاليات  لحل  الحوار  وجد  فكلما  املؤسسة  أداء  تطور  ركائز  أهم  السليم  االجتماعي  املناخ  يعترب 
يف  االجتماعية  باألطراف  املعادن  التقت  اإلطار  هذا  ويف  الوطني.  االقتصاد  ومصلحة  املؤسسة  مصلحة  اجل  من 

مؤسسة يازاكي التي اختارت املراهنة عىل املناخ االجتماعي السليم وكانت الحوارات التالية
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السيد صفوان 
حكريي 

املدير العام للرشكة

األخت نايلة 
بجاوي

الكاتبة العامة للنقابة 

االساسية

من خالل تجربتكم ما هي أسس املناخ االجتماعي السليم؟
املناخ االجتماعي يف مؤسسة يازاكي مناخ جيد وسليم وهو ايجابي بشكل كبري وهو ما 
يجعلنا نحل كل اإلشكاليات بما يخدم مصلحة املؤسسة وجميع األطراف وقد توصلنا 
الرشكة  يف  املسؤولية  الجديدة  اإلدارة  تولت  فحني  كامل،  مسار  طريق  عن  ذلك  اىل 
حلها  يمكن  إشكاليات  كانت  انها  والحقيقة  العالقة  اإلشكاليات  من  الكثري  وجدنا 
النقابة والتعاون عىل حل اإلشكاليات  النقاش مع  الهدوء فاخرتنا  ونقاشها يف إطار 
وهو ما مهد لبناء الثقة بني جميع األطراف. ويف اعتقادي أن الثقة املتبادلة هي أساس 

املناخ االجتماعي السليم وهي أفضل من التقيّيد الجاف بالقانون.

كيف تقيم  أداء اليد العاملة التونسية خاصة يف جانب اإلنتاجية؟
هناك تقييم يرى ان املردودية والنجاعة قد تقلصت بشكل واضح غري أننا يف رشكة 
يازاكي نعتقد ان األشخاص لم يتغريوا بعد الثورة وان العمال هم أنفسهم وهو ما 
يعني ان مسالة املردودية مرتبطة بطريقة التسيري ويف اعتقادي انّه ال بد من الوعي 
كل  يف  انعكاسات  ولديها  ثورة  شهد  قد  البلد  فهذا   تونس  يف  الحاصلة  باملتغريات 
ولذلك  بحقوقهم  واعون  اليوم  فالعّمال  املتغريات  من  الكثري  أحدث  املجاالت وهو ما 

فانه من املنطقي حسن التعامل مع مطالبهم وهو ما يدخل ضمن حسن التسيري.

التي  كيف تقيم واقع االستثمار يف تونس وما هي اهم املطالب 
يمكن ان تحسن أداء االقتصاد التونيس؟

يف مستوى اإلدارة والسلطة الجهوية واملحلية تتمتع املؤسسات بالدعم والتسهيالت، 
أما عىل مستوى محيط املؤسسة فهناك الكثري من النقائص غري أننا يف تواصل مستمر 
مع الوالية من اجل تذليل الصعوبات ومن األمثلة عىل ذلك مشكل النقل الذي كان يمثل 
خطرا عىل العمال عىل اعتبار ان املؤسسة تقع  بجانب الطريق الوطنيّة السيارة وقد تم 
حل املشكل عرب إحداث موقف حافالت مرتبط بالطريق الوطنيّة السيارة وقد تكفلت 
لزمة املتعلق باإلنارة.  يف  التّالية  مرحلته  املرشوع يف  مصاريف  من  بجانب  املؤسسة 
كما توجد إشكاليات يف مستوى النقل العمومي الذي ال يوفر خدمة جيدة مع اإلشارة 
إىل اننا نرص يف إدارة الرشكة عىل التعاون مع النقل العمومي وال نريد التوجه للنقل 
الخاص ونحن نطالب بتحسني الخدمات. وتجدر اإلشارة إىل أّن والية الرّشكة الجهويّة 
ببنزرت ظلت مدة طويلة دون رئيس مديرعام جهوي للنقل وقد عينوا مؤخرا مديرا 
جهويا جديدا و نأمل يف فض كل اإلشكاليات معه. وأود هنا اإلشارة إىل الجهد الذي 

بذله الطرف النقابي يف مساندة الرشكة يف هذه املطالب  وهو أمر ايجابي.

البد من 
ال�عي 

باملتغريات 
والتفاعل 

مع مطالب 
العمال

املناخ 
االجتماعي 

ال�سليم 
ينعك�س 

اإيجابا على 
العامل وعلى 

امل�ؤ�س�سة

املناخ االجتماعي
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نقابي�ن مطرودون يتحدث�ن للمعادن:
العرف يرف�ض منح حق�ق العمال

وطرد النقابيني ل�ضرب العمل النقابي
شهدت العديد من املؤسسات االقتصادية الخاصة طرد النقابيني بمجرد تشكل النقابة او ملطالبة النقابة بحقوق 
العمال. وبدل الحوار والتفاهم اختار عدد من األعراف أسلوب التعسف والهجوم عىل العمل النقابي قصد إثناء 
العمال عن املطالبة بحقوقهم املرشوعة ألنهم يعتربون املطالب  التي ترض بإرباحهم وتمنعهم من الربح الرسيع 
الذي يسعون اليه. والغريب يف األمر ان عددا مهما من هذه الرشكات، التي اعتمدت أسلوب التسلط والغطرسة 
لرضب العمال النقابي ولرضب مصالح العمال، تعد مؤسسات مربحة تعمل يف مجاالت تدر األرباح الوفرية غري 
ان الجشع يمنع أصحابها من منح الحقوق ألصحابها وينكرون عىل العمال دورهم يف تنمية املرشوع وتحويل 

االستثمار إىل مصدر للربح.

املعادن بعدد من  التقت  اإلطار  يف هذا 
ألسباب  املطرودين  النقابيني  اإلخوة 
الحقيقي  السبب  عىل  للتغطية  واهية 

للطرد وهو العمل النقابي.

غطر�سة ورف�ض العمل 
النقابي

النقابة  عضو  بويحي  نزار  األخ  وذكر 
للتجهيزات  العامة  للرشكة  األساسية  
الصناعية بصفاقس ان طرده جاء عىل 
خلفية النشاط النقابي وبني ان العرف 
ال يمنح حقوق العمال ويعاملهم بشكل 
غري الئق  وقال يف ترصيح للمعادن ان 
عىل  السنة  آخر  يف  يحصلون  العمال 
غري  شهر  اجر  تقارب  سنوية   منحة 
ان العرف وما قرب نهاية السنة يرشع 
والتعلل  العمال  مع  املشاكل  افتعال  يف 
يف  من حقهم  لحرمانهم  واهية  بحجج 
العمال  السلوك قرر  املنحة، وأمام هذا 
حقوقهم  عن  للدفاع  النقابة  تشكيل 
املكتب  كافة  قام بطرد  العرف  ان  غري 
االقتصادي.  الظرف  بحجة  النقابي 
الظرف  ان  يحيى  بو  نزار   األخ  وقال 

ال  املؤسسة  وان  مالئم  االقتصادي 
تشكو من صعوبات اقتصادية وفضال 
عن كل ذلك فان ترسيح العمال يف حالة 
بشكل  يتم  ال  االقتصادية  الصعوبات 
ان  ويجب  تشاركيا  يكون  بل  أحادي  
الذين  للعمال  تفاضليا  ترتيبا  يحرتم 
عىل  باالعتماد  وذلك  ترسيحهم  سيقع 
تتوفر  ال  أخرى  معايري  وعدة  األقدمية 
وبني  طردهم.  العرف  قرر  من  يف 
الطرد  ان  تربز  األمور  هذه  كل  ان 
إىل  ويهدف  النقابي  العمل  يستهدف 
طرد النقابيني حتى ال يكون عقبة أمام 
استغالل العمال. وبني األخ بو يحيى ان 
النقابة األساسية نفذت إرضابا ناجحا 
وهو ما فتح باب التفاوض حول إرجاع 
عاد  العرف  ان  إىل  وأشار  املطرودين 
من جديد لاللتفاف حول االتفاق وهو 
ما يفتح الباب من جديد اىل النضال يف 
األخ  وتحدث  الجاد.  التفاوض  انتظار 
للعرف  املتعايل  التعامل  عن  يحيى  بو 
مع العمال وازدرائه لهم وعدم احرتام 
تام  جحود  يف  السليم  التعامل  رشوط 
تحقيق  املؤسسة  دفع  يف  لجهودهم 

األرباح.

ان النقابة االأ�سا�سية نفذت 
اإ�سرابا ناجحا وه� ما فتح 
باب التفاو�س ح�ل اإرجاع 

املطرودين واأ�سار اإىل 
ان العرف عاد من جديد 

لاللتفاف ح�ل االتفاق وه� 
ما يفتح الباب من جديد 

اىل الن�سال يف انتظار 
التفاو�س اجلاد
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دعم هياكل 
االحتاد

وقال األخ رمضان عمر عضو 
العامة  للرشكة  األساسية  النقابة 
بصفاقس  الصناعية  للتجهيزات 
الطرد  ان  يحيى  بن  األخ  مع  املطرود 
تعسفي ويستهدف العمل النقابي وهو 
تجاهل  العرف  أن  وبني  واضح  أمر 
العمال  بذله  الذي  املتواصل  الجهد 
العمل.  من  عقد  من  ألكثر  املطرودين 
األساسية  النقابة  ان  عمر  األخ  وبني 
يف  تراجعا  أحدث  وهو  إرضابا  نفذت 
لم  مازال  األمر  ان  غري  العرف  موقف 
ينتهي بعد نظرا لعدم وضوح العرف 
وقال أن النقابة األساسية قررت ارضابا 
استكمال  حني  إىل  اجل  ولكنه  جديدا 
عمر  رمضان  األخ  وأشار   التفاوض 
إىل وقوف الهياكل الجهوية والقطاعية 

لالتحاد إىل جانب املطرودين.

اتهامات فارغة وطرد 
دون حجة

الكاتبة  الهذييل  كوثر  األخت  وقالت 
بمؤسسة  األساسية  للنقابة  العامة 
النقابة  ان  تونزي«  كونتاكت  »فيكو 
رفض  وسط   2007 سنة  منذ  تكونت 
اإلدارة التي كانت ترفض العمل النقابي 
وال تستجيب اىل مطالب العمال مشرية 

اىل صعوبة التعامل يف تلك الفرتة وبينت 
األخت كوثر ان املؤسسة شهدت قدوم 
االسم  تغيري  إىل  أدى  مما  جديد  رشيك 
ضمان  اجل  من  النقابة  تدخلت  وهنا 
وبعد  مكاسبهم  لتامني  العمال  حقوق 
مفاوضات طويلة تم االتفاق عىل نقلة 
الجديدة  املؤسسة  اىل  برتبهم  العمال 
إىل  العمال  رجوع  عىل  االتفاق  مع 
صعوبات  وجود  حال  يف  األم  املؤسسة 
تغريت  االتفاق  هذا  بعد  اقتصادية. 
تم  الجديدة  اإلدارة  قدوم  ومع  اإلدارة، 
تجاهل  تم  كما  االتفاق  عىل  االلتفاف 
العديد من املطالب، ليتطور األمر يف ما 
بعد إىل صدور قرار ترسيح 40 عامال 
بحجة الصعوبات االقتصادية  فتدخلت 
النقابة من جديد لضمان حقوق العمال 
الكاتبة  األخت  وقالت  القانون   وفق 
الترسيح  رفضت  النقابة  ان  العامة  
الترسيح  بعد  العمال  من  ثانية  دفعة 
األول يف عهد اإلدارة السابقة.  اثر ذلك 
كونت اإلدارة ملف صعوبات اقتصادية 
امللف  عىل  توافق  لم  الوزارة  انه  غري 
املسؤولية  تحمل  اإلدارة  جعل  ما  وهو 
تتخلص  ان  وتقرر  األساسية  للنقابة 
اإلدارة  ان  كوثر  األخت  وبينت  منها. 
أعضاء  استفزاز  إىل  ذلك  بعد  عمدت 
العمال  النقابة ومحاولة رضب حقوق 
اىل ان تجاوزت كل الحدود عرب تركيز 
العمل  مواقع  داخل  مراقبة  كامريات 
غرف  أمام  وحتى  الراحة  بيوت  وأمام 
النقابة  اعتربته  ما  وهو  املالبس  تغيري 
ومحارصة  العمال  لخصوصية  انتهاكا 
النقابة  ان  األخت  وبينت  مربرة.  غري 
كامريات  عىل  اإلدارة  باعتماد  نددت 
بما  العمال  حركات  ملحارصة  املراقبة 
يتناقض مع طبيعة العمل يف املؤسسة 
الكامريات  بإزالة  طالبت  ولذلك 
املراقبة  كامريات  عىل  واالقتصار 
قامت  أيام  بعدة  ذلك  بعد  الخارجية. 
بإتالف  كوثر  األخت  باتهام  اإلدارة 
يف  شكاية  وقدمت  وإزالتها  الكامريات 

الغرض ثم قامت بطردها دون انتظار 
نتائج البحث او كلمة القضاء. وطالبت 
األخت كوثر بعودتها إىل العمل وتربئتها 
إليها وقالت  املوجه  الباطلة  التهمة  من 
بوضوح  يظهر  التعسفي  الجانب  ان 
خاصة  ظاهر  التلفيق  وان  القضية  يف 
كافة  يف  الحضور  ترفض  اإلدارة  ان 

جلسات التفاوض.

�سرب العمل النقابي
من  والعديد  الحاالت  هذه  خالل  من 
الحاالت األخرى يتبني انه مازال العديد 
من األعراف يف بالدنا يرصون عىل تعقيد 
مؤسساتهم  يف  االجتماعية  األوضاع 
والتسلط  التعسف  اختيار طريق  وعىل 
بدل  والنقابيني  العمال  مع  التعامل  يف 
املصلحة  اجل  من  والتفاهم  الحوار 
تونس  يف  الوضع  ان  ويبدو  املرشكة.  
مازال يحتاج الكثري من الوقت والكثري 
من الجهد النقابي حتى يصبح الحوار 
األسلوب  املؤسسة  داخل  االجتماعي 

الوحيد للتعامل.

الوضع  بني  شاسع  الفرق  ان  ويبدو 
يشهد  الذي  االجتماعي  للمناخ  العام 
عىل  الواضح  االستقرار  من  نوعا 
ولحاالت  التفصيل  وبني  وطني  صعيد 
التي  املؤسسات  من  للعديد  الفردية 
سلكت طريقا مغايرا للحوار و اختارت 
االجتماعي  االستقرار  تعيق  أساليب 
واالقتصاد  املؤسسات  بمصلحة  وترض 
الوطني قبل ان ترض بمصلحة األجراء.

التونيس  العام  االتحاد  ان  والحقيقة 
دراية  وعىل  كامل  وعي  عىل  للشغل 
بهذه الفوارق بني اإلطار العام واإلطار 
من  وذلك  االجتماعي  للحوار  الخاص 
كثرة ما يبارشه من ملفات يومية حول 

الطرد التعسفي ومنع العمل النقابي.

 

  

 

 

 

          

                  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

          

                  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

  

   

 

  

 

 
 

 

  
 

 

كوثر الهذييل الكاتبة العامة 
للنقابة األساسية بمؤسسة 

»فيكو كونتاكت تونزي«
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ا�سل امل�سكل
من  العديد  ترصف  ان  والحقيقة 
مع  املتناقض  وسلوكهم  األعراف 
السليم  االجتماعي  املناخ  مقتضيات 
اصل  اىل  نظرنا  ما  اذا  غريبا  ليس 
الخاص  القطاع  ينقسم  حيث  املشكل. 
األول  الجزء  أما  جزئيني  إىل  بالدنا  يف 
أفكار  أصحاب  أعمال  رجال  فيديره 
ولكنهم  الربح  عن  يبحثون  ومشاريع 
ومصلحة  العمال  مصلحة  يغفلون  ال 
من  الفئة  فهذه  التونيس  االقتصاد 
وتدفع  العمال حقوقهم  تمنح  األعراف 
االقتصاد  تنمية  يف  وتساهم  الرضائب 
التونيس. أّما الفئة الثانية وهي فئة من 
قنايص الفرص الذين يسعون إىل الربح 
الرسيع ويدخلون غمار االستثمار دون 
ال  الذين  اوالئك  أو  حقيقية  مشاريع 
يقبلون تقاسم األرباح ويردون الجمل 
عادة  املستثمرين  هؤالء  حمل.  بما 
يف  يرون  وال  الرسيع  اإلثراء  يريدون 
األرباح  لتكديس  فرصة  غري  املرشوع 
الكلفة  يتحملوا  ان  يرفضون  ولذلك 
للمرشوع  واالقتصادية  االجتماعية 
الحوافز  من  تستفيد  الفئة  هذه  يف  
اىل  العامل  حاجة  ومن  التشجيعات 
غري  مشاريع  يف  فتنطلق  شغل  موطن 
الربح.  هدفها  واستثمارات  مدروسة 
ظروف  يف  عادة   االنطالقة  وتكون 
وفيها  الجبائي  اإلعفاء  فيها  مخففة 
االجتماعية  املساهمة  دفع  من  اإلعفاء 
وثم  ضعيفة،  أجور  وفيها  للصناديق 
جدية  األمور  تصبح  عندما  ذلك  وبعد 
بدفع  مطالبا  العرف  يصبح  وعندما 
االجتماعية  الكلفة  وتحمل  الرضائب 
الفردية  النوازع  تتحرك  لالستثمار 
رحلة  يف  لينطلق  القناص  املستثمر  يف 
فشله  عليها  ليعلق  شماعة  عن  البحث 
وعدم جدية مرشوعه أو ليخفف األعباء 
وسط  يف  األرباح.   من  مسا  رآها  التي 

ويف  السليم  غري  االقتصادي  املناخ  هذا 
ظل هذه املشاريع غري املدروسة يصبح 
العمل النقابي عائقا أمام العرف لفرض 
رشوطه عىل العمال واستغاللهم ولذلك 
نظره  يف  يمثل  النقابات  تشكل  فان 
تهديدا مبارشا لحجم األرباح الن النقابة 
ستدافع عن حقوق العمال و عىل فرض 
القانون وهو ما يفقده جزء من األرباح 
الشديد  العداء  فان  املنطلق  هذا  ومن 
يربز  النقابي  للعمل  األعراف  من  لعدد 
كردة فعل عىل واقع اقتصادي متعفن. 

اال�ستثمار امل�س�ؤول
التجربة  خالل  من  واضحا  ويبدو 
النقابية التونسية التي خاضها االتحاد 
املؤسسات  ان  للشغل  التونيس  العام 
االقتصادية القائمة عىل قاعدة مشاريع 
واضحة وعىل أسس علمية تكون عادة 
أما  العمال  حقوق  احرتام  يف  نماذج 
ال  التي  املؤسسات  من  اآلخر  الصنف 
تشكل  فإنها  استثمار  عقلية  عن  تعرب 
االجتماعية  للمشاكل  العادة مصدرا  يف 
الترشيعات  ان  ويبدو  واالقتصادية. 
املسؤولية  من  جزء  تتحمل  التونسية 
يف بروز هذه املؤسسات آلت ال تضيف 
اإلشكاليات  خلق  غري  شيئا  لالقتصاد 
الهبات  من  واالستفادة  االجتماعية 
فالقانون  الحكومية  واملساعدات 
ودب  هب  ملن  الحق  يمنح  التونيس 
الجبائية  االمتيازات  من  لالستفادة 
دون  الصناعة  املناطق  يف  واالنتصاب 
جدية  عدم  بعد  ما  يف  ليتبني  مقابل، 
النسيج  ترض  والتي  املحدثة  املشاريع 
ما  من  أكثر  واالجتماعي  االقتصادي 
تفيده. وقد تكون فكرة تكوين صندوق 
خاص  املركزي  البنك  لدى  ودائع 
الطرق  احد  حديثا  املقامة  باملؤسسات 
ناحية  من  املرشوع  يف  الجدية  لضمان 
قرر  حال  يف  العمال  حقوق  ولضمان 

العرف املغادرة بشكل 
فجئي كما حصل يف أكثر 

من مناسبة. 

الت�سارك من اجل الربح 
امل�سرتك

فان  الجزئية  هذه  عن  النظر  وبقطع 
يف  التونسية  والترشيعات  القانون 
تستوجب  واالستثمار  الشغل  مجال 
مزيد ضمان  اتجاه  يف  عميقة  مراجعة 
املجموعة  وحقوق  العمال  حقوق 
التنبه  البعض عن  الوطنية. وقد يغفل 
ملكا  ليست  الخاصة  املؤسسة  ان  إىل 
لصاحبها وهو أمر يستوجب التوضيح. 
فمادام املستثمر لم يوظف بعد األموال 
فان  ممتلكتاه،  احد يف  يقحم معه  ولم 
يف  الحرية  كل  له  كامل  حق  يملكه  ما 
يف  االنطالق  ان  غري  فيه،  الترصف 
وما  مؤسسة  وإحداث  مرشوع  تنفيذ 
يعنيه ذلك من انتداب مواطنني للعمل 
الصناديق  لدى  حساب  وفتح  معه 
معرف  عىل  والحصول  االجتماعية 
جماعيا  ملكا  املؤسسة  تصبح  جبائي، 
ليس من منطلق امللكية القانونية ولكن 
من منطلق املسؤولية الجماعية فمجرد 
يصبح  العمال  وانتداب  املؤسسة  بعث 
قرارا  املستثمر  عن  صادر  قرار  كل 
وهو  كامل  محيط  يف  ويؤثر  يهم  عاما 
ما يعني رضورة التشاركية من ناحية 
ورضورة التحيل باملسؤولية من ناحية 
اخرى. وإذا توفر  الوعي لدى األعراف 
مكسب  الخاصة  املؤسسة  بان  والفهم 
وطني يهم جميع املتعاملني معها وهي 
شان جماعي يدار بالتشارك والتعاون 
ساعتها  املشرتكة  املصلحة  لخدمة 
مستوى  يف  االجتماعي  املناخ  سيتجه 
نحو  الوطني  الصعيد  وعىل  املؤسسة 
لدفع  الجميع  يريده  الذي  االستقرار 

عجلة االقتصاد.
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عنوان  تحت  دراسة   للمعادن  العامة  الجامعة  أصدرت 
الحالة  تقييم  واإللكرتونيك،   واملعادن  امليكانيكية  »الصناعات 
ودفع الحوار االجتماعي القطاعي وداخل املؤسسة« واعد الدراسات 
السماعيل  منجي  الدكتور  االقتصادية   العلوم  يف  الجامعي  األستاذ 

واألستاذ الجامعي يف القانون الخاص عبد السالم النصريي.

واالجتماعية  االقتصادية  التطورات  يف  قراءة  الدراسة  وتضمنت 
استنادا إىل نشاطات الجامعة العامة للمعادن واإللكرتونيك وتقييما 
مستوى  ويف  القطاعي  املستوى  عىل  االجتماعي  الحوار  لواقع 

املؤسسة. 

اجلانب االقت�سادي واالجتماعي
وخلصت الدراسة إىل وجود ثالث فروع أساسية للنشاط وهي  قطاع 
املعادن وصناعة املواد املعدنية وصناعة املواد االلكرتونية وصناعة 
استنتاجه  يمكن  ما  أهم  ان  ان  وذكرت  النقل.  ووسائل  السيارات 
الشمال  النشاط يف جهات  الصغرى وتركز  املؤسسات  هو سيطرة 
قطاع  ان  الدراسة  بينت  كما  بالدنا  من  الرشقي  والوسط  الرشقي 
العاملة  اليد  مجمل  من  باملائة   27.6 يشغل  واإللكرتونيك  املعادن 
يف قطاع الصناعة وأشارت اىل ان نصف هؤالء العمال ينشطون يف 
والتجهيزات  البرصية  واإلعالمية  االلكرتونية  املواد  مجاالت صناعة 
االلكرتونية فضال عن اآلالت والتجهيزات. وتحدث الدراسة ديمومة 

50 باملائة من املؤسسات املحدثة منذ سنة 2000. أظهرت األرقام 
ان نسبة ديمومة املؤسسات الناشطة  يف مجال صناعة اإللكرتونيك 

اعىل بقليل من ذلك املعدل حيث بلغت النسبة 62.3 باملائة.

احل�ار االجتماعي 
يف  االجتماعي  للحوار  العام  الترشيعي  االطار  ان  الدراسة  وقالت 
العقد االجتماعي  تونس يعترب متميزا ومتقدما خاصة بعد امضاء 
يف 14 جانفي 2013 بني األطراف االجتماعية الثالث وهي الحكومة 
ورغم  والتجارة.  الصناعة  واتحاد  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد 
ابرز  احد  يبقى  املؤسسة  الحوار يف مستوى  فان  العام  االطار  هذا 
تتناول  ان  الدراسة  واختارت  االجتماعي  الحوار  ضعف  نقاط 
انموذج مؤسسة شوبر بباجة والتي شهدت الكثري من التقلبات يف 
املناخ االجتماعي يف املؤسسة املذكورة  املناخ االجتماعي. وقد شهد 
توترا كبريا خاصة يف سنة 2013 كادت ان تعصف باملؤسسة غري 
ان اعتماد تميش قائم عىل الشفافية االقتصادية وانتهاج الحوار قد 
الدراسة يف  الثقة يف العالقة بني االطراف االجتماعية وخاصة  اعاد 
هذا املجال اىل اعتبار ان الحوار االجتماعي من خالل تجربة شوبري 

باجة يمثل الية ناجعة لحل الخالفات ورفع االنتاج وتحسني 
الجودة.     

اجلامعة العامة ت�ضدر درا�ضة ح�ل قطاع املعادن 
واالإلكرتونيك ودفع احل�ار االجتماعي

اصدارات
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ندوة ح�ل احلق�ق االقت�ضادية واالجتماعية للمراأة

دور �سيا�سي ونقابي
دور  للمرأة  ان  الندوة  يف  املشاركون  واعترب 
تواجدها  اعتبار  عىل  أسايس  ونقابي  سيايس 
إىل  مشريين  املجاالت  مختلف  يف  القوي 
ويف  النقابي  العمل  دفع  يف  الفاعل  دورها 
ونوه  تونس.  يف  الديمقراطي  االنتقال  تامني 
نظرا  املضاعف  املرأة  بمجهود  الحارضون 
لألعباء التي تقوم بها يف املجتمع ويف البيت. 
ساهمت  املرأة  ان  الندوة  يف  املشاركون  قال 
والسياسية  االجتماعية  املكاسب  حماية  يف 
للمجتمع التونيس وقد كانت سباقة يف خوض 

معركة الحرية والكرامة. 

�سراكة
النقابية  للمرأة  النظرة  ان  املتدخلون  وبني 
املرأة والرجل  التمييز  بني  ليس من منطلق 
بل من منطلق رضورة تكاثف كل الجهود من 
اجل الدفاع عن كرامة العمال نساءا ورجاال. 
السيايس  الدور  عن  املتدخلون  وتحدث 
خاصة  تونس  يف  املرأة  تلعبه  الذي  البارز 
ويف  السيايس  القرار  مواقع  يف  تواجدها  مع 
يعكس  ال  التواجد  هذا  أن  مربزين  الحكومة 

حقيقة دورها.

داخل  املرأة  واقع  ان  إىل  اإلشارة  وتجدر 
مع  خاصة  ملحوظا  تقدما  شهد  قد  االتحاد 
ينص  الذي  لالتحاد  الجديد  القانون  اعتماد 
رضورة تمثيل املرأة يف مختلف الهياكل وهو 
ما سينعكس إيجابا عىل توجدها خالل السنة 
القطاعية  املؤتمرات  يف  الرشوع  اثر  الحالية 

لعدد من القطاعات.

نظمت الجامعة العامة للمعادن واإللكرتونيك بالتعاون مع منظمة فريديريتش ايربت يومي 08 و 09 مارس2017  
ندوة وطنية حول الحقوق االقتصادية  واالجتماعية للمرأة. وقد افتتح الندوة  األخ سامي الطاهري األمني العام 
املساعد املسؤول عن قسم اإلعالم والنرش بحضور األخ الطاهر الربباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن 

واإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي للجامعة والرفيقة لييل الشاعري فضال عرشات النقابيات من قطاع املعادن. 

ندوات
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يف  لالتحاد  الرسمي  الخطاب  حمل 
للدولة  رصيحة  دعوة  األخرية  اآلونة 
نظرا لضعف  للتدخل بصفتها مستثمر 
االستثمار فهل من توضيحات حول هذا 

التصور؟

تشكو  بالدنا  ان  احد  عىل  الخفي  من  ليس 
انعكاسات  لها  كانت  اقتصادية   أزمة  من 
اجتماعية سلبية مثل نسبة البطالة املرتفعة 
الرشائية فضال عن تدهور  املقدرة  وتدهور 
والتعليم  كالصحة  العمومية  الخدمات 
الوضعية  هذه  من  وللخروج  والنقل. 
االقتصادية البد من دفع نسق االستثمار غري 
أسباب  لعدة  الخاص  االستثمار  ضعف  ان 
وبطء االستثمار العمومي ال يسمح بإعطاء  
الوضعية  هذه  وأمام  للنمو،  الالزم  الدفع 
فإننا نعتقد يف االتحاد العام التونيس للشغل 
يف  مسؤولياتها  تتحمل  ان  الدولة  عىل  ان 
ليس  التنموية  واملشاريع  االستثمار  دفع 
بل  فقط،  والتشجيعات  الحوافز  عن طريق 
لالستثمار وخاصة  املالئم  املناخ  تهيئة  عرب 
يستوجب  الدور  هذا  الداخلية.  الجهات  يف 
يف  خاصة  كمستثمر  للدولة  املبارش  التدخل 
مجال تطوير املرفق العام وتوفري بنية تحتية 
عرصية وخدمات صحية متطورة ومجانية 
تمثل  االستثمارات  هذه  وكل  ونقل  وتعليم 
قاطرة  تمثل  ولكنها  ذاتها  حد  يف  مشاريع 
تحل  ان  ليس  فاملطلوب  للتنمية.  ودافعا 
تقوم  ان  بل  الخاص  القطاع  محل  الدولة 

بواجباتها دفع االستثمار.

النقابية  التحركات  يتهم  من  هناك 
التونيس للشغل بتعطيل  العام  واالتحاد 
عرب  اإلنتاجية  وبرتاجع  االستثمار 

حماية العمال؟

عىل  مردود  وهو  صحيح  غري  الكالم  هذا 
أصحابه، وإذا ما تأملنا تعطل اإلنتاج يف عدد 
سببها  ان  سنجد  الحيوية  القطاعات  من  
االحتجاجات االجتماعية للعاطلني عن العمل 
يطالبون  الذين  الداخلية  الجهات  وأبناء 
بالتشغيل والتنمية وهي مطالب مرشوعة ال 
وندعهما.   نتبناها  ونحن  تجاهلها  لنا  يمكن 
االحتجاجات  ان  التوضيح  الرضوري  ومن 
عن  تماما   تختلف  املرشوعة   االجتماعية 
اإلرضابات  والنشاط النقابي وال يجب الخلط 
بينهما. ولذلك فان محاولة إلصاق مسؤولية 
التونيس للشغل  العام  النمو باالتحاد  تعطل 
ليست يف محلها  الحاصل  الخلط  واستغالل 
وهي مردودة عىل أصحابها. أما يف ما يخص 
أثبتت  فقد  اإلنتاجية  تراجع  عن  الحديث 
الدراسات العلمية ان مسؤولية العمل يف نمو 
املؤسسة ودفع اإلنتاجية ال تتجاوز نسبة 35 
باملائة اما بقية املسؤولية  فتتقاسمها إدارة 
الجو  املؤسسة  وتتحمل  والدولة  املؤسسة  
االعتماد  و  التسيري  حسن  بجوانب  املتعلق 
عملية  وتطوير  الحديثة  التكنولوجيات  عىل 
اإلنتاج يف حني تتحمل الدولة الجزء املتعلقة 
وتطوير  الخدمات  وتوفري  التحتية  بالبنية 
مسؤولية  ان  يتبني  وبذلك  العيش.  مستوى 
العمال يف تراجع اإلنتاجية ضعيفة فنحن يف 
بقيمة  نؤمن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
أيضا  نؤمن  ولكننا  األعباء  وتقاسم  العمل 

بتقاسم واألرباح يف اطار الشفافية والوضوح 
ومنح العمال حقوقهم وهو يف تقديرنا املدخل 
تعزيز  عرب  وذلك  اإلنتاجية  لتحقيق  السليم 
الشعور باالنتماء وتعزيز ثقافة الرشاكة بني 
العمال واإلدارة يف تحمل مسؤولية املؤسسة 

وتطويرها وضمان ديمومتها. 

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أمىض 
واتحاد الصناعة والتجارة اتفاقا للزيادة 
وهناك  الخاص  القطاع  يف  األجور  يف 
املؤسسات   حق  يف  مجحفا  اعتربه  من 
واعتربوا أن الزيادة ترض باالقتصاد فما 

هو تعليقكم؟

ان إمضاء االتفاق حول الزيادة يف األجور يف 
لرتميم  امرا رضوريا  يمثل  الخاص  القطاع 
املقدرة الرشائية لألجراء وهو حق من حقوق 
ايجابيا  مؤرشا  االتفاق  يمثل  كما  العمال. 
رشكائنا  وبني  بيننا  السليمة  العالقة  عىل 
الزيادة  تأثريات  أما عن  الصناعة.  اتحاد  يف 
فإننا يف االتحاد  العام التونيس للشغل نعمل 
الوطني  الزعيم  يد  عىل  االتحاد  تأسس  منذ 
الشهيد فرحات حشاد عىل الجمع بني الدور 
الوطني وبني الدور االجتماعي ولذلك فإننا 
ودفع  االقتصادية  املؤسسات  حماية  نريد 
قدراتها التنافسية ودفع االستثمار ألنه احد 
هذا  ولكن  االجتماعية  املشاكل  حل  مفاتيح 
الدفاع عن  الشاغل، ال يحجب عنا دورنا يف 
االقتصادي  الوضع  نتفهم  فنحن  منظورينا 
ولكننا ندرك حق العمال يف القطاع الخاص 
مقدرتهم  ترضرت  أن  بعد  الزيادة  يف 

الرشائية كثريا.
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على الدولة حتمل امل�س�ؤولية
 يف تهيئة مناخ اال�ضتثمار وتنمية 

اجلهات املحرومة
تضمن الخطاب النقابي يف الفرتة األخرية مؤرشات واضحة عن املنوال التنموي الذي يدافع عنه االتحاد العام التونيس للشغل 

ويراه بديال تنمويا عن السائد وقد حملت الخطوط العريضة للمنوال الذي يدافع عنه االتحاد حلوال وبدائل لدفع النمو وحل 
املشاكل االجتماعية وملزيد التوضيحات حول ما يراه االتحاد التقت املعادن باألخ نور الدين الطبوبي األمني العام لالتحاد العام 

لتونيس للشغل وكان الحوار التايل. 

حوارات

االأخ ن�ر الدين الطب�بي االأمني العام لالحتاد العام الت�ن�سي لل�سغل:
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حوارات
االأخ حمادي ب�دريقة

غياب اإ�سرتاتيجية وطنية لقطاع املعادن 
والإلكرتونيك

وال بد من حت�ضني ظروف عي�ض العمال
يشهد قطاع املعادن واإللكرتونيك الكثري من التحوالت وتوسعا يف النشاط غري ان ما يظهر من الصورة العامة يخفي 
باألخ  »املعادن«  التقت  واإللكرتونيك  املعادن  قطاع  يف  األمور  ودقائق  تفاصيل  وملعرفة  التفاصيل.  من  الكثري  وراءه 

حمادي بودريقة عضو الجامعة العامة للمعادن وكان الحوار التايل.

املعادن  قطاع  واقع  تقييم  كيف 
واإللكرتونيك؟

مفارقة  واإللكرتونيك  املعادن  قطاع  يعيش 
ناحية  من  النشاط  توسع  يف  تتمثل  كربى 
هذه  أن  غري  القطاع  بتطور  يوحي  ما  وهو 
النشاطات تبقى جزئية هشة وغري مضمونة 
فعىل  املؤسسة.   ديمومة  يف مستوى  خاصة 
سبيل الذكر نجد ان قطاع املسابك والتعدين 
األخرية  السنوات  يف  تطور  املعدني  والبناء 
ولكنه ظل مرتبطا باألسواق الخارجية ولذلك 
فقد تأثر بشدة من األزمات القائمة يف البلدان 
واضح.  تراجع  حالة  يف  اآلن  وهو  املجاورة 
وأما قطاع اإللكرتونيك فال يختلف كثريا عن 
قطاع التعدين فنحن نشهد اليوم تطورا لعدد 
املؤسسات وتكثف النشاط غري ان كل النشاط 
التي  للقارات  العابرة  باملؤسسات  مرتبط 
املنتجة يف تونس لرتكيب  القطع  تعتمد عىل 
من  يجعل  األمر  هذا  النهائية.  املنتجات 
الصناعة التونسية يف هذا املجال مجرد حلقة 
املنافسة  البلدان  من  تهديدا  تعيش  ضعيفة 
اذ  كبري،  بشكل  التكنولوجيا  تطور  من  او 
قد يؤدي اكتشاف تقني جديد إىل االستغناء 
تونس.  يف  تصنع  التي  الجزئية  القطع  عىل 
وبعبارة أخرى فصناعة اإللكرتونيك يف بالدنا 
خاصة يف مجال السيارات والطائرات ليست 
مرتبطة بشكل وثيق بقطاع تصنيع وسائل 
النقل خاصة يف ظل غياب وحدة تركيب يف 
تعود  املعضلة  هذه  ان  والحقيقة  تونس. 
أساسا إىل غياب اإلسرتاتيجية الوطنية لتنظيم 
القطاع واالنتقال به من مجرد حلقة جانبية 
املؤسسة  ديمومة  تضمن  أساسية  حلقة  إىل 
عرب  التونيس  االقتصاد  عىل  بالنفع  وتعود 

تطويره وتطوير وسائل اإلنتاج.

هناك من يقول ان واقع القطاع يعكس 
اليد  كفاءة  وخاصة  البالد  إمكانيات 

العاملة فما هو تعليقك؟

هذا الكالم غري صحيح فاليد العاملة التونسية 
تعد األكفاء واألمر يف مختلف الدول املنافسة 
ان  غري  نفسها  العاملية  الرشكات  باعرتاف 
ومسريي  اإلداري  الطرف  يف  يكمن  املشكل 
التكوين  يهملون  الذين  الرشكات  فروع 
والتكوين املستمر ويكتفون بمستوى محدد 
من املعرفة والقدرة فالرشكات التي تنتصب 
يف تونس ال تهدف اىل تنمية قدرات العمال 
وال تبحث عن تكوينهم بل تكتفي بما لديهم 
من معارف تصلح للصناعة التي يختارونها. 
وعموما فانه يمكن القول ان تنمية القدرات 
البرشية يف تونس ليست هدفا لدى الرشكات 
ليس يف مستوى املهارات فقط بل وحتى يف 
والتغطية  العيش  ومستوى  األجر  مستوى 

االجتماعية.

كيف  الرشائية  القدرة  عن  بالحديث 
تقييم واقع العمال يف القطاع؟

عن  للحديث  جانبني  هناك  الحقيقة  يف 
الرشائية  باملقدرة  األول  يتعلق  العمال  واقع 
بالعالقة  الثاني  ويتعلق  العيش  وظروف 
ال  العيش  ظروف  مستوى  ففي  الشغلية. 
الرشائية  املقدرة  ضعف  احد  عىل  يخفى 
اىل  يعود  الذي  األجر  ضعف  نتيجة  للعمال 
الشغلية  الترشيعات  أبرزها  أسباب  عدة 
التأجري يف تونس فضال عن غالء  وسياسية 
العمال غري قادرين  األسعار وهو ما يجعل 
الجانب  اما  األسعار.  نسق  مجاراة  عىل 
الشغلية فقد بدأنا  الثاني واملتعلق بالعالقة 
الهشاشة  نحو  التدريجية  العودة   نالحظ 

حيث أصبحت العقود تحل محل االستقرار 
الغلق  سياسة  تنامي  عن  فضال  العمل  يف 
التعسفي للعمال. وإضافة  الفجئي والطرد 
يكمن  الحاصل  اإلشكال  فان  ذلك  كل  اىل 
األوامر  كل  فرغم  القانون  تطبيق  عدم  يف 
والرتاتيب الجديدة التي صدرت منذ 2013 

فان القوانني تبقى حربا عىل ورق.

لتحسني  املطلوب  تقديرك  يف  هو  ما 
القطاع؟

والعاجل  الرضوري  من  انه  اعتقادي  يف 
تحدد  للقطاع  وطنية  إسرتاتيجية  وضع 
وتمكن  القطاع  هذا  من  الدولة  أهداف 
وتطوير  التكنولوجيات  من  االستفادة  من 
من  انه  أرى  كما  عموما.  التونيس  االقتصاد 
الرضوري تطوير ظروف عيش العمال عرب 
رفع األجور وتغيري القوانني الشغلية البالية 
التي تحد من مكاسب العمال ويف اعتقادي 
فان رفع مستوى العيش ليس مفيدا لعمال 
فقط بل سيكون مفيدا حتى للمؤسسة. أما 
االعتبار  إعادة  من  بد  فال  الثالث  الجانب 
حيث  القانون  ولعلوية  التفاوض  ملصداقية 
واالتفاق  التفاوض  يتم  ان  املعقول  من غري 
يف  وأود  االتفاقات.   تلك  تطبيق  يقع  ال  ثم 
هذا اإلطار ان أسوق مثال اإلعفاء الرضيبي 
الوارد يف قانون امليزانية لسنة 2017 والذي 
عىل  الجبائي  العبء  تخفيف  اىل  يهدف 
القانون  فهذا  الضعيف،  الدخل  أصحاب 
وهو  املؤسسات  اغلب  يف  يفعل  لم  مازال 
ما  يعني تعطل مكسب جديد ولذلك فاني 
اعتقد ان إعادة االعتبار ملصداقية التفاوض 
يف  املطالب  ابرز  تمثل  القانون  وتطبيق 

الوقت الحايل.
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يف الي�م العاملي للمراأة:

النقابيات يف قطاع املعادن يثمن ما اأجنز وي�ؤكدن
 اأن الن�ضال م�ضتمر وط�يل

تحتفل املرأة التونسية يوم 08 مارس من كل سنة بعيدها العاملي وليس االحتفال من باب االنتشاء الكاذب بالقليل 
املنجز والكثري الذي مازال لم يتحقق بل لتذكر أنها مصممة عىل الدفاع عن حقوقهما من اجل ضمان املساواة. وتمثل 
املرأة العاملة واملرأة النقابية عىل وجه الخصوص استثناء تونسيا حيث تقوم املرأة النقابية بجهد مضاعف يف املنزل 
ويف العمل ويف مهمام الدفاع عن العمال واألجراء وال يشغلها كل الجهد عن االهتمام بقضيتها بعد ان أدركت ان مشوار 
النضال مازال طويال. وملعرفة تقييم املرأة لواقعها واهم مطالباه التقت املعادن بعدد من األخوات النقابيات و كانت 

الترصيحات التالية،

الخاص قد شهد بعض  القطاع  املرأة يف  أن واقع  وذكرت األخت منية ضويوي 
باحرتام  يتعلق  ما  يف  خاصة  املأمول  املستوى  دون  تبقى  لكنها  التحسن 
أمور  األمومة وهي  الوالدة وعطلة  الزواج وعطلة  مثل عطلة  املرأة  خصوصيات 
تؤثر بشكل كبري عىل حياة املرأة العاملة التي تضطر يف بعض األحيان إىل ترك 
العمل الذي ال يسمح لها بالقيام بالتزاماتها العائلية خاصة تجاه األبناء. وتجدر 
اإلشارة إىل أن القانون التونيس يحمل الكثري من الغموض حول هذه الحقوق. 
ودعت األخت منية إىل تطوير الترشيع ليمكن املرأة العاملة يف القطاع الخاص من 
حقوقها األساسية مثل تمديد فرتة األمومة كما طالبت بتفعيل القانون التونيس.    
وعن دور املرأة يف العمل النقابي اعتربت األخت منية ان القانون  األسايس الجديد 
لالتحاد يمكن النقابية التونسية من عدة امتيازات مقارنة بالدول األخرى غري ان 

وضع املرأة الخاص يمثل عائقا نحو تحقيق املساواة التامة مع الرجل.

واعتربت األخت فاتن الشيحي ان وضع  املرأة العاملة مازال 
حكرا  مازالت  التسيري  هياكل  ان  إىل  وأشارت  املأمول  دون 
التي  املؤسسة  مثل  االستثناءات  وجود  رغم  الرجال  عىل 
التونيس  بالقانون  االرتقاء  رضورة  إىل  ودعت  فيها.  تعمل 
املتعلق  الجوانب  يف  خاصة  املرأة  واقع  تحسني  اجل  من 
بخصوصيات املرأة كالوالدة واألمومة. وبينت األخت الشيحي 
بسبب  متعددة  لفرتات  الغياب  إىل  تضطر  العاملة  املرأة  ان 
فان  الحق  القانون يمنحها  ان  األمومة ورغم  الوالدة وعطلة 
سنوات  يف  الغياب  اشهر  تحتسب  ال  الخاصة  املؤسسات 
األقدمية وتعتربها بمثابة التغيب وهو ما يؤثر عىل واقع املرأة 

العاملة ودعت يف هذا الصدد اىل رضورة تغيري القانون.

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

و�ضع دون املاأمولتغيري القانون

منية 
ضويوي:

فاتن 
الشيحي

التواجد  اجل تحسني  املرأة يف تحسن متصاعد من  ان وضع  األخت بسمة سوايس  وذكرت 
التي  املكتسبات  تعمل عىل تحسني  املرأة  ان  بينت  النقابية  الهياكل  وداخل  املؤسسة  داخل 
تحققت ودعمها. وأشارت األخت بسمة إىل وجود عدة نقائص نتيجة الوضع الخاص للمرأة. 
وبينت  النضال من اجل الحقوق يمكن املرأة من الحصول عىل كامل حقوقها وقالت ان العمل 

النقابي مكن من تحقيق املكاسب للعمال  من النساء والرجال

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

حت�ضن يف و�ضع 
املراأة العاملة

بسمة سوايس
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عدة  حققت  قد  املرأة  ان  وسادة  سناء  األخت  وقالت 
مكتسبات غري ان ذلك ال يجب وجود الكثري من النقائص. 
تحدث األخت وسادة عن الجوانب القانونية التي ال تميز املرأة ايجابيا 
تتمثل  للتغيب ألسباب طبيعية  كأم تضطر  تراعي خصوصيتها  وال 
يف الوالدة والحضانة ودعت يف هذا الصدد إىل رضورة مراجعة مجلة 
للمرأة  العائلية  االرتباطات  االعتبار  يف  تضع  فصول  وإدراج  الشغل 
الرتقيات واملنح والزيادة يف األجر. وقالت  كي ال تحرم من حقها يف 
األخت سناء وسادة أن املرأة التونسية قد أفتكت الكثري من املساحات 
كافة  لتحقيق  متواصال  مازال  النضال  ان  غري  الذكوري  املجتمع  يف 
الحقوق وقالت ان موقع القرار يف املجتمع مازالت عموما حكرا عىل 

الرجال وهو ما يفرتض الكثري من النضال.

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

الن�ضال مازال م�ضتمرا

سناء 
وسادة

وقالت األخت سمرية الشويخي ان املرأة فرضت نفسها يف الواقع 
من خالل نضالها النقابي وتمكنت من ان تحصل عىل ثقة زمالئها 
النقابة  ضمن  الوحيدة  املرأة  أنها  الشويخي  وقالت  لتمثيلهم. 
األساسية ومع ذلك فقد تمكنت من ان تكون الكاتبة العامة. وقالت 
ان وضع املرأة يف االتحاد يعترب مريحا خاصة من خالل اإلحاطة 
باملرأة ومنحها الفرصة من اجل التواجد يف مراكز القرار النقابي. 
التضحية  إىل  تضطر  املرأة  ان  شويخة  سمرية  األخت  وتحدث 
بالكثري من اجل التواجد عىل نفس قدم املساواة مع الرجل سواء 
الهياكل  او داخل  العمل  القرار داخل املؤسسة ومواقع  يف مواقع 
النقابية وهو أحدث فرقا ومكن املرأة من تحقيق مكانة مهمة رغم 
وجود النقائص. وقالت ان املرأة النقابية ساهمت يف تحسني وضع 

العمال رغم الظرف االقتصادي الصعب.

سمرية 
شويخي

املراأة فر�ضت نف�ضها

من  الكثري  اتخذ  االتحاد  ان  سالم  الحاج  هادية   األخت  وقالت 
الخطوات من اجل إتاحة الفرصة للمرأة للتواجد يف مواقع القرار  
وللتعبري عن نفسها وهي مسائل مهمة يف اتجاه تحقيق املساواة. 
وعن واقع املرأة يف مواقع العمل ذكرت األخت الحاج سالم ان الوضع مازال 
هشا ويستوجب الكثري من العمل والنضال من اجل تطوير واقعها. وأشارت 
إىل التقدم الحاصل ال يكفي لتحقيق مطالب املرأة العاملة ودعت اىل رضورة 
إلبراز  للمرأة  املجال  وفتح  التكوينية  الدورات  وتكثيف  اإلحاطة  مزيد 
النقابي.  العمل  يف  او  العمل  مواقع  يف  سواء  املجاالت  مختلف  يف  مواهبها 
وأشارت األخت هادية إىل ان القوانني مازالت حربا عىل ورق وان الواقع ال 
ينسجم مع القوانني وهو ما يفرض املزيد من بذل الجهد والنضال من اجل 

فرض القوانني الحالية مع السعي إىل تطويرها من اجل تطوير املكاسب.

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

االحتاد اأتاح الفر�ضة

هادية 
الحاج 
سالم

وذكرت األخت صابرين بن رابح ان الوضع يف القطاع الخاص ليس مريحا للمراة 
دون  األهداف  تحقيق  اىل  تسعى  املؤسسة  ان  وبينت  الخاص.  القطاع  يف  خاصة 
مراعاة وضع املرأة حيث يوجد الحاالت التي تقوم فيها املرأة باألعمال الشاقة وحمل 
األشياء الثقيلة رغم فرتة الحمل وهو ما يؤثر سلبا عىل صحتها وعىل صحة الجنني 
وقالت ان الدارة ال تكرتث لها الوضع الخاص وال يعنيها غري انجاز العمل. وتحدثت 
األخت صابرين عن وجود حاالت من التعامل مع املواد الكيماوية الخطرة دون وجود 
اي تدابري للحماية والسالمة املهنية وذكرت ان بعض الحاالت وصلت إىل حد الرضر 
الكبري يف الرئة وهو ما جعل النقابة تتدخل إليجاد مشكل للعاملة املصابة والحفاظ 
عىل موطن العمل. وقالت ان القانون مازال ال يعرتف بالكثري من من األمراض املهنية 
وأشارت األخت صابرين بن رابح اىل وجود فوارق بني حقوق املرأة يف القطاع العام 
والقطاع الخاص  وقالت ان القانون يطبق يف القطاع العام يف حني مازال القانون 
غري مفعل يف القطاع الخاص يف ما يتعلق بعطلة األمومة وساعة الرضاعة وهو ما 
جعل املرأة يف القطاع الخاص أكثر تهميشا واقل حماية ودعت إىل رضورة النضال 

من اجل هذه املحاور.

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

تغيري االتفاقيات

صابرين 
بن رابح

املرأة النقابية
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فقدان  عن  الدريدي  لبنى  األخت  وتحدثت 
املرأة  ان  وذكرت  العمل  يف  املرأة  لحقوق 
مجاالت  عدة  يف  حقوقها  هضم  من  تعاني 
ان  وقالت  اإلدارية.  املسؤولية  وتحمل  العمل  منها 
املرأة حارضة بقوة يف النقابات األساسية مشرية إىل 
 07 إليها تتكون من  تنتمي  التي  النقابة األساسية 
فقد  العمل  يف  واقعها  عن  أما  نساء.  كلهن  أعضاء 
أشارت األخت لبنى إىل ان تحمل املسؤولية االدارية 
دون  تجتهد  و  تعمل  املرأة  وان  الرجال  عىل  حكر 
ان يكون ذلك منعكسا يف وضعها املهني ودعت إىل 
ولكنه  املرأة  ينصف  الذي  القانون  تطبيق  رضورة 
الدريدي  يبقى حربا عىل روق. وأكدت األخت لبنى 
من  الكثري  يلزم  وانه  مستمر  مازال  النضال  أن 

الوقت والصرب حتى تحقق املرأة العاملة أهدافها.

وقالت األخت إيناس عيساوي ان املرأة يف القطاع الخاص عرضة اىل مخاطر العمل 
غري  املهنية  والسالمة  الصحة  ظروف  ان  وبينت  الخطرة  باملواد  بالتعامل  املتعلقة 
متوفرة وهو ما يجعل حياة العامل وخصوصا املرأة يف خطر. وقالت ان املرأة  تقوم 
بأعمال شاقة دون مراعاة لخصوصيتها كأم خاصة يف فرتة الحمل ووضحت ان األجر 
املقابل لكل هذا الجهد واملخاطر مازال زهيدا وال ينسجم مع الجهد املبذول وطالبت 
األخت إيناس العيساوي بتحسني وضع املرأة عن طريق الزيادة يف األجور ومراجعة 

التصنيف املهني وتكثيف إجراءات السالمة املهنية.

وبينت األخت سعيدة بوهريرة ان الوضع 
الحايل للمرأة تحسن داخل االتحاد العام 
نتيجة  كثريا  تحسن  للشغل  التونيس 
القانون الجديد الذي فتح اآلفاق و عزز 
النقابي.  العمل  يف  ذاتها  تحقق  ان  يف  املرأة  آمال 
اىل  لهياكل مشرية  املرأة داخل  وتحدثت عن نضال 
التحرك الوطني للمرأة النقابية رشيكات يف النضال 
التي  للمرأة  دفعا  حقق  والذي  القرار  يف  رشيكات 
تمكنت من التواجد داخل الكتب التنفيذي لالتحاد. 
وأشارت اىل رضورة تعزيز تواجد املرأة يف مختلف 
تغري  عن  وتحدثت  والجهوية.  القطاعية  الهياكل 
أدى  الذي  العمل  وواقع  املؤسسات  يف  املرأة  واقع 
العمل  دفع  ويف  املؤسسة  دعم  يف  دورها  تعزيز  إىل 

النقابي.

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

الكثري من ال�ضرب والن�ضال 
لتحقيق املطالب

مهام �ضاقة واجر �ضعيف

القانون اجلديد لالحتاد 
فتح االآفاق للمراأة

سعيدة بوهريرةلبنى الدريدي

إيناس عيساوي

املرأة النقابية
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قطاع واعد واحل�ار االجتماعي مفتاح تنمية امل�ؤ�ض�ضة
نظمت الجامعة العامة للمعادن واإللكرتونيك بالتعاون مع منظمة فريديرتش ايربت، ندوة وطنية تحت عنوان وضع وآفاق 

قطاع صناعة السيارات ومكوناتها وذلك يومي 10 و11 افريل 2017. 
وافتتح األخ بوعيل املباركي االمني العام املساعد املسؤول عن قسم اإلدارة واملالية أشغال اليوم األول امن الندوة بحضور االخ 
الطاهر الربباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن واإللكرتونيك واإلخوة  أعضاء الجامعة. وشهدت الندوة حضور الرفيقة  
ليىل الشاعري ممثلة عن فريديرتش ايربت. كما شهدت الندوة حضور األستاذ الجامعي والخبري االقتصادي  منجي السماعيل 

واألستاذين عبد الفتاح كرواعي وحسني البكوش من املعهد الوطني للصحة والسالمة املهنية.

الحوار لتنمية املؤسسة

له  تكون  الناجح  االجتماعي  الحوار  ان  املباركي  بوعيل  األخ  وقال 
تجد  التي  املؤسسة  ان  وقال  املؤسسة  أداء  عىل  ايجابية  انعكاسات 
الطريق إىل الحوار االجتماعي السليم ستكون لها القدرة عىل التطوير 
املساعد  العام  االيجابي يف كامل محيطها وتحدث األخ األمني  والتاثري 
عن نماذج من املؤسسات التونسية التي شهدت تطورا مهما يف النشاط 
ويف اإلرباح بعد فرتة أزمة وذلك بفضل حوار األطراف االجتماعية داخل 
الوضع  وعن  سليم.  اجتماعي  مناخ  ترسيخ  من  مكن  الذي  املؤسسة 
العام وما تشهده البالد من احتجاجات اجتماعية، دعا األخ األمني العام 
املساعد  املؤسسات العمالة يف مجال البرتول بجهة تطاوين إىل تحمل 
من  تمكن  اقتصادية  ديناميكية  إحداث  عرب  االجتماعية  مسؤولياتها 
خلق مواطن الشغل وتنمية الجهة. وبني ان املشكل الحاصل يف الكاف 
حول معمل الكابل هو نتيجة تفيص املشغل من مسؤولياته وقال ان 
االتحاد ضد نقل معمل الكابل من جهة الكاف إىل جهة أخرى وانه عىل 
فرص  وجود  مع  خاصة  املسؤولية  تحمل  إىل  املستثمر  يدعو  العكس 

للتطوير وتنمية النشاط.

توسع النشاط

تونس  يف  السيارات  قطاع  أهمية  عن  الربباري  الطاهر  األخ  وتحدث 
النشاط  حجم  حيث  من  واتساعا  تطورا  يشهد  القطاع  ان  إىل  مشريا 
النمو  دفع  عىل  القطاع  قدرة  يعكس  ما  وهو  الشغل  مواطن  وخلق 
أيضا  يعكس  النشاط  توسع  ان  الربباري  األخ  ووضح  االقتصادي. 
قدرات اليد العاملة التونسية التي تستطيع التعامل مع التكنولوجيات 
الحديثة وتطور تنافسية املؤسسات الناشطة يف بالدنا. وقال الربباري 

التي ستكمن  للورشات اإلسرتاتيجية  الندوات مهم نظرا  ان مثل هذه 
من رسم محاور وخطط العمل املستقبلية للنقابات العاملة يف القطاع 
العام  الكاتب  النقابيني ودعم خرباتهم. وأشار األخ  فضال عىل تكوين 
إىل أهمية الحوار االجتماعي داخل املؤسسة مشريا إىل النتائج االيجابية 
املايل واالقتصادي وقال ان  التي تتحقق يف ما يتعلق بوضع املؤسسة 
التجارب والواقع امللموس اثبت ان املناخ االجتماعي السليم يؤدي إىل 

تنمية املؤسسة. 

مداخالت

وشهدت أشغال الندوة عدة مداخالت و ورشات عمل تناولت مختلف 
املنجي  األستاذ  وقدم  القطاع.  يف  واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب 
خالل  من  تطوره  ومجال  بالقطاع  التعريف  حول  مداخلة  السماعيل 
وحسني  كرواعي  الفتاح  عبد  األستاذين  وقام  العلمية.  الدراسات 
البكوش بتنشيط ورشة تكوينية حول الصحة و السالمة املهنية بني 

الترشيع واملمارسة. 

الوضع  حول  مداخلة  واإللكرتونيك  للمعادن  العامة  الجامعة  وقدمت 
وذاك  ومكوناتها  السيارات  صناعة  بقطاع  واالقتصادي  االجتماعي 
انطالقا من تجربتها اليومية امللموسة مع القطاع. وشهدت الندوة عدة 
مداخالت لإلخوة النقابيني املشاركني يف األشغال من النقابات األساسية 
مختلف  وعن  القطاع  واقع  عن  بسطة  التدخالت  وتضمنت  للقطاع. 
التأجري  بنظام  واملتعلقة  العمال  يعيشها  التي  املهنية  اإلشكاليات 
املتدخلون  النقابيون  اإلخوة  تحدث  كما  املهنية   والسالمة  والصحة 
وبداية  يشهده  الذي  الكبري  التوسع  مع  خاصة  القطاع  هذا  آفاق  عن 
منهم  خاصة  تونس  يف  الدوليني  واملزودين  املستثمرين  ثقة  استعادة 

املصنع مرسديس. 

و�ضع واآفاق قطاع �ضناعة ال�ضيارات ومك�ناتها:

ندوات
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 ور�ضة اإ�ضرتاتيجية بني جامعة املعادن 
وفريديري�ض ايربت ونقابة املعادن االملانية

اعترب املشاركون يف الندوة اإلسرتاتيجية التي جمعت 
الجامعة العامة للمعادن واإللكرتونيك ومنظمة فريديريش 

ايربت والجامعة األملانية للمعادن  يومي 27و28 مارس 
2017، ان التعاون كان مثمرا وان التجربة كانت فريدة من 
حيث التطور الباهر الذي حققته الجامعة العامة للمعادن 

وااللكرتونيك من حيث األداء والتنفيذ الجيد للمشاريع.

تواصل التعاون

اإلخوة  اإلسرتاتيجية  الورشة  أعمال  حرض  وقد 
وااللكرتونيك  للمعادن  العامة  الجامعة  أعضاء 
كما  الربباري  الطاهر  الكاتب  األخ  يتقدمهم 
ملنظمة  املقيم  املمثل  ماير  هنريك  السيد  حرض 
اليوم  اعمال  يف  وحرض  ايربت.  فريديرتش 
املكتب  عضو  المب  وولفغاغن  الرفيق  الثاني 
يزور  الذي  األملانية  املعادن  لجامعة  التنفيذي 
تونس يف إطار دعم التعاون بني النقابة األملانية 
ونظريتها التونسية ولإلطالع عىل سري املشاريع 
ان  الربباري  الطاهر  األخ  واعترب  املشرتكة. 
مثمرا  كان   2013 منذ  انطلق  الذي  التعاون 
كلوديا  الرفيقة  دور  اىل  الربباري  األخ  وأشار 
والتنسيق.  التعاون  ودفع  متابعة  يف  رحمان 

التعاون  يف  النجاح  ان  العام  الكاتب  األخ  وبني 
جديد  رشيك  مع  خاصة  سهال  يكن  لم  القائم 
منذ  التعاون  طبع  الذي  الوضوح  ان  وقال 
اىل  الوصول  كثريا  سهال  املصداقية  البداية 
النتائج املنتظرة.  وعرب الرفيق وولفغاغن المب 
أعضاء  ولقاء  تونس  إىل  بالحضور  اعتزازه  عن 
الجامعة العامة للمعادن من اجل مزيد اإلطالع 
األملانية  الجامعة  ان  وابرز  التعاون  مسار  عىل 
مع  خاصة  والتعاون  الدعم  ستواصل  للمعادن 
النتائج الباهرة التي حققتها مشاريع التعاون. 
التعاون  تجرية  عن  ماير  هنريك  السيد  وذكر 
العامة  بني منظمة فريديرتش ايربت والجامعة 
للمعادن مشريا اىل انها تجربة فريدة مكنت من 
تونس.  يف  النقابي  العمل  ودعم  األهداف  بلوغ 

وبني السيد ماير ان التعاون ليس حديثا مشريا 
التونيس  العام  االتحاد  بني  العالقة  قدم  اىل 

للشغل ومنظمة فريديريتش ايربت.

عرض نشاط ونقاش

وتم خالل الورشة عرض نشاط الجامعة يف إطار 
مشاريع التعاون والنتائج املحققة خالل الفرتة 
املنقضية. كما تم تدارس األنشطة ملربمجة لسنة 
2017. وتحدث املشاركون يف الندوة عن اهمية 
نتائج املؤتمر الوطني للمؤتمر 23 لالتحاد العام 
التونيس للشغل وخاصة تغيري القانون وتأثرياته 
خالل  وتم  تونس.  يف  النقابي  العمل  واقع  عىل 
االلكرتوني  املوقع  مرشوع  مناقشة  النقاش 

للجامعة العامة للمعادن.  

تعاون تاريخي وتثمني الأداء  
اجلامعة ولدور االحتاد

ورشات

ور�ضة عمل مع النقابة االأ�ضا�ضية ل�ضركة كا�ضك كمب�ننت بنابل
منظمة  مع  بالتعاون  واإللكرتونيك  للمعادن  العامة  الجامعة  نظمت 
فريدريش ايربت وجامعة عمال املعادن بأملانيا IGM، يومي 30 و 31 
مارس 2017، جلسة عمل مع النقابة األساسية لرشكة كاشك كمبوننت 
وذلك لتدارس الوضع االجتماعي واالقتصادي للمجمع وإيجاد الحلول 
إدارة  مع  بناء  اجتماعي  حوار  وبناء  العالقة  اإلشكاليات  لحل  الكفيلة 

املؤسسة. 
ومختلف  املؤسسة  يف  والعمايل  النقابي  الوضع  الندوة  أشغال  تناولت 
املستجدات التي طرات منذ منذ الجلسة  املنعقدة يف شهر أكتوبر 2016 
مع النقابة األساسية التي تم خاللها وضع إسرتاتيجية عمل النقابة. وتم 
التقدم يف مجال  احراز  النقابة وتمكنها من  الجلسة تثمني جهد  خالل 

تمثيل العمال 
كما تم خالل ورشة العمل تنظيم زيارة ميدانية إىل مقر املؤسسة وعقد 
للمعادن  العامة  الجامعة  من  وفد  بمشاركة  اإلدارة  مع  عمل  جلسة 
للمؤسسة  األساسية  النقابة  وأعضاء  الربباري  الطاهر  األخ  وبحضور 
ووفد من الجماعة األملانية للمعادن وممثل عن منظمة فريدريش ايربت.
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مصداقية التفاوض

يف غمرة االحتفال بذكرى تلك امللحمة 
النقابية التي عرفتها الواليات املتحدة 
يزيد  ما  منذ  شيكاغو  والية  وتحديدا 
عن القرن وربع القرن، نغفل تفصيال 
األمريكية  النقابات  ان  يتمثل يف  مهما 
منحت األعراف يف سنة 1884 فرصة 
سنتني لتطبيق مبدأ الساعات الثمانية. 
نقاش  اثر  املبدأ جاء  ان  أيضا  ونغفل 
شبه  مثل  ما  وهو  متكررة  وطلبات 
وقد  واألعراف.  النقابات  بني  اتفاق 
لفرض  العام  اإلرضاب  إعالن  كانت 
ما  وهو  السنتني  مهلة  بعد  االتفاق 
حول  والتفاف  تفاوض  وجود  يؤكد 
التفصيل  بهذا  نذكر  ونحن  نتائجه. 
نريد اإلشارة إىل ان االتفاق مازال إىل 
اآلن غري مضمون النتائج وان البعض 
االتفاقات  عن  الرتاجع  يحبذ  مازال 

املربمة مع العمال.

تشابه املطالب والظروف
والحقيقة ان الشبه بني الواقع الحايل 
للعمال وبني واقع العمال يف شيكاغو 
قبل يزيد من ربع قرن ال يتوقف عن 
بل  التفاوض  مصداقية  عدم  تفصيل 
اخرى.  كثرية  مجاالت  اىل  يتجاوزه 
ووضعنا  النسبة  مبدأ  طبقنا  ما  وإذا 
نجد  ال  قد  فانه  إطارها  يف  األمور 
الفرق بني من يطالب يف القرن التاسع 
عرش بتحديد ساعات العمل وبني من 
والعرشين  الواحد  القرن  يف  يطالب 
بخالصها واحتسابها يف األجر بعضنا 
تونس  يف  العمال  ان  يدرك  ال  قد 

الساعات  من  بكثري  اكثر  يعملون 
للساعات  املقابل  األجر  وان  الثمانية 
اإلضافية زهيد ال يعادل الجهد. وحتى 
عمل  ساعات  العامل  يقيض  لم  ان 
تتجاوز  املهنية  ساعاته  فان  إضافية 
الساعات الثمانية حيث يضطر العمال 
يف تونس اىل إضاعة ساعات طويلة يف 
العمل   اىل  وإيابا  ذهابا  النقل  وسائل 
قد  املطر  ايام  ويف  الذروة  ساعات  يف 
تطول  وقد  الساعة  عن  االنتظار  يزيد 
الساعتني  من  اكثر  العمل  اىل  الرحلة 
إىل  العمال يضطرون  يف بالدنا مازال 
وسائل النقل املوازي وتلك الشاحنات 
يف  إما  اآلدمي.  للنقل  تصلح  ال  التي 
يف  الفوارق  فان  التأجري  خصوص 
األجور بني القرن التاسع عرش والقرن 
حيث  من  ضعيفة  والعرشين  الواحد 
ان  ورغم  الحياة  من  العامل  تمكني 
املنطق يقول برضورة ان يكون األجر 
ذاته  النسبية  مبدأ  فان  ارفع  اليوم 
ان  مفادها   أخرى  حقيقة  لنا  يروي 
والعرشين  الواحد  القرن   يف  العامل 
ليس أفضل حاال من العامل يف القرن 
التاسع عرش فكال األجرين ال يكفي و 
غري  مازال  فالعامل  األزمة  تبدل  رغم 
من  األدنى  الحد  تحقيق  عىل  قادر 
الحياة الكريمة. والحقيقة ان ظروف 
التحسن  ذلك  تشهد  لم  عموما  العمل 
وهم  البعض  فمازال  نعتقده  الذي 
املؤسسات  تأسيس  إىل  يعمدون  كثر 
الحاجة  عىل  هؤالء  ويعتمد  العشوائية 
بتسويغ  فيقومون   العمل  اىل  املحلة 
نشاط  ألي  صالحة  غري  مستودعات 

ثم يجمعون ما أمكنهم من العمال يف 
العمل  عىل  ويجربوهم  صغرية  رقعة 
املهم  من  يكون  وقد   ضعيف.  باجر 
األمريكية  الرشكات  إحدى  ان  التذكري 
الجهات  إحدى  يف  تونس  يف  املنتصبة 
 160 عن  يقارب  ما  شغلت  الداخلية 
عامل كلهم يف رتبة حارس باجر قدره 
300 دينار، نعم الجميع دون استثناء 
األجر يف ظروف عمل  ذلك  يتقاضون 
املستعملة  املواد  لخطورة  نظرا  قاتلة 
وجده  ما  فظاعة  ورغم  الصناعة.  يف 
هذه  ملثل  وتصديهم  النقابيون 
الرشكات  من  الكثري  فان  املمارسات 

مازالت اليوم تمارس نفس السلوك. 

الدرس
التي  املصاعب  من  الخضم  هذا  يف 
من  بد  ال  تونس  يف  العمال  يعيشها 
التذكري ان الدرس األبرز من غرة ماي 
النقابي  العمل  ان  يف  يكمن   1886
وان  االجتماعي  الحل  مفتاح  كان 
التونيس  العام  االتحاد  مثل  النقابات 
األجراء  ملكاسب  درعا  تمثل  للشغل 
رضب  محاوالت  لكل  تصديها  عرب 
التشويه  حمالت  رغم  العمال  حقوق 
يف  النقابي  النشاط  حرس  ومساعي 
الراهنة  املطالب  ان  املطلبية.  مربع 
الظروف  وصعوبة  ماي  غرة  لذكرى 
يجب  ال  والعمال  باألجراء  املحيطة 
االلتفاف  يف  الحل  ان  عنا  تحجب  ان 
االستثناء  النقابية  املنظمة  هذه  حول 
التي أسست لتكون حصن الدفاع عن 
الحقوق العمال وعن مكاسب املجتمع.

الي�م العاملي للعمال: 

الدر�ض واملطالب الراهنة
  نحتفل يوم غرة ماي من كل سنة باليوم العاملي للعمال وذلك تخليدا ملعركة عمالية نقابية قادتها 

النقابات األمريكية يف ماي 1886، دفاعا عن حق العمال يف ساعات عمل محددة بثمان ساعات. 
ورغم العقود الطويلة التي تفصلنا عن ذلك التاريخ فليس من املبالغة القول ان مطالب العمال يف 

القرن التاسع عرش مازالت راهنة مع قليل من النسبية والكثري من املنهج العلمي.

تكوين
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يعترب األجر الذي يتلقاه العامل آخر كل شهر الهدف الشخيص األكثر أهمية للعمل. فهذا 

األجر هو دخله ومصدر التمويل لسد حاجياته األساسية. ويتأثر األجر من بلد إىل آخر بجملة 

من القوانني والرتاتيب التي تضبط قيمة األجر النهائي. وتمثل الجباية احد ابرز القوانني التي 

تؤثر بشكل مبارش يف قيمة األجر نظرا ألنها اإلطار القانوني واإلجرائي الذي ينظم عملية 

اقتطاع جزء من األجر لفائدة خزينة الدولة بعنوان رضيبة عىل الدخل.  

احتساب الرضيبة عىل الدخل

تحتسب الرضيبة عىل الدخل عىل أساس الدخل السنوي 
األخذ بعني  الطبيعيني دون  الصايف لألشخاص  الجميل 
بالفصل  عليها  املنصوص  املعفاة  للمداخيل  االعتبار 
38 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطبيعيني 
طرح  وبعد  ناحية  من  الرشكات  عىل  والرضيبة 
الدخل   ضبط  خصوص  يف  أما  املشرتكة.  التخفيضات 
املرتبات واألجور والجرايات واإليرادات  الصايف لصنف 
العمرية، فإن الفصل 26 من مجلة الرضيبة عىل دخل 
األشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات اقتىض أن 
يساوي الدخل الصايف بعنوان املرتبات واألجور الدخل 
الخام بما يف ذلك االمتيازات العينية بعد طرح الخصوم 
إيرادات  تكوين  لغاية  املؤجر  بها  يقوم  التي  اإلجبارية 
أو جرايات أو معاش أو لغاية تغطية األنظمة اإلجبارية 
بعد طرح هذه  املتبقي  املبلغ  االجتماعي ومن  للضمان 
الخصوم، كذلك طرح املصاريف املهنية املحددة بصفة 

تقديرية بـ 10 باملائة.

يتم  فإنه  العمرية  واإليرادات  للجرايات  بالنسبة  أّما 
توظيف الرضيبة عىل الدخل بعنوانها عىل أساس الدخل 
الصايف الذي يساوي الدخل الخام بعد ان طرح منه 25 

باملائة.

 تخفيف العبء الجبائي

شهدت الرضيبة عىل الدخل تغريات مهمة خالل السنوات 
 2014 لسنة  املالية  قانون  شهد  حيث  املاضية  الثالث 
إجراء يهدف إىل تخفيف العبء الجبائي عىل األصحاب 

القانون  من   73 الفصل  وتضمن  الضعيف  الدخل 
الخاص  الدخل  املذكور  قرار اإلعفاء من الرضيبة عىل 
دخلهم  يتجاوز  ال  الذين  الجرايات  وأصحاب  باألجراء 
تحقيقهم  عدم  رشيطة  دينار   5.000 الصايف  السنوي 
الفصل  هذا  ان  غري  املداخيل.   من  أخرى  ألصناف 
املرشع   لها  ينتبه  لم  سلبية  تداعيات  أثار  قد  القانوني 
الواقع.  ارض  عىل  الفصل  هذا  بتطبيق  أساسا  وتتعلق 
حيث يؤدي تطبيق القانون الجديد إىل خلق أشكال يف 
الزيادة  أصبحت  حيث  سنويا  دينار  ال5000  حاجز 
قليل مصدرا  بمقدار  األجر  ورفع  الرتقية  أو  األجور  يف 
لخفض األجر بعد أن يصبح األجري خارج دائرة اإلعفاء 
كما  النقابية  االحتجاجات  عديد  األمر  هذا  خلق  وقد 
مثل موضوع ملتقيات تكوينية أرشفت عليها الجامعة 

العامة للمعادن واإللكرتونيك خالل سنة 2016.

جدول  ويراجع  يلغي  الجديد  القانون 
الرضيبة

ويف سنة 2017 تم تجاوز كل هذه اإلشكاليات عرب قانون 
املالية لسنة 2017 ألغى امتياز إعفاء األجراء وأصحاب 
الصايف  السنوي  دخلهم  يتجاوز  ال  الذين  الجرايات 
تضمن  الذي  منه   14 الفصل  بمقتىض  دينار   5.000
يف إطار مالئمة الترشيع الجبائي الجاري به العمل مع 
لذلك  تبعا  وألغى  الدخل  عىل  الرضيبة  جدول  مراجعة 
النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الرضيبة عىل دخل 
وعىل  الرشكات.  عىل  والرضيبة  الطبيعيني  األشخاص 
هذا األساس، فإنه بالنسبة لألجور املحققة بعنوان سنة 

ال�ضريبة على الدخل تكوين
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2017 والسنوات املوالية لها سيتم األخذ بعني االعتبار 
الخاضع  السنوي  الدخل  لتحديد   ، الخام  األجر  ضمن 
عليها  يتحصل  التي  واملكافآت  املنح  كل  للرضيبة 
املعنيون باألمر سواء كانت قارة أو غري قارة ، منتظمة 
الفصل  طبق  املعفاة  املنح  باستثناء   ، منتظمة  غري  أو 
38 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطبيعيني 
ال  التي  املكافآت  إىل  إضافة  الرشكات،  عىل  والرضيبة 
املدفوعة  املنح  غرار  عىل  تكميلية  أجور  صبغة  تكتيس 
خارج  الشغل  أماكن  يف  البقاء  عىل  املجربين  لألعوان 
أوقات العمل وأزياء العمل وأجهزة الوقاية واالمتيازات 
املمنوحة للعمال يف إطار حفظ الصحة والسالمة املهنية، 

تطبيقا للفقه اإلداري املستقر يف هذا الجانب.  

هذا، كما تم بمقتىض قانون املالية لسنة 2017، حذف 
 15 أو  باملائة   10 بــنسبة  املحدد  املورد  من  الخصم 
العرضية  او  الوقتية  األجور  عىل  املستوجب  باملائة 
املستعمل  غري  املؤجر  نفس  قبل  من  لألجراء  املمنوحة 
وبالتايل،  املنتظمة.  واملنح  املرتب  عىل  عالوة  لإلعالمية 
يخضع كل أجر وقتي أو عريض ممنوح عالوة عىل املرتب 
املستعمل  غري  املؤجر  نفس  قبل  من  املنتظمة  واملنح 
لإلعالمية إىل خصم، من مبلغه الصايف بنسبة 20 باملائة 
يف صورة تجاوز الدخل السنوي الجميل الصايف 5.000 
دينار.  وعليه ال تخضع هذه األجور الوقتية أو العرضية 
للخصم من املورد إذا لم يتجاوز الدخل السنوي الجميل 

الصايف 5.000 دينار.

 الجدول الجديد للرضيبة عىل الدخل

لسنة  املالية  قانون  من   14 الفصل  بمقتىض  تمت 
عىل  الرضيبة  جدول  ونسب  رشائح  مراجعة   2017
املرتبات  صنف  فيها  بما  الطبيعيني  األشخاص  دخل 
واألجور الذي تحتسب عىل أساسه الرضيبة املستوجبة 
بعنوان الدخل الجميل الصايف املحقق خالل سنة 2017 

والسنوات املوالية ليصبح كالتايل:

 

الرشائح  

 تجدر اإلشارة إىل أن رشائح ونسب جدول الرضيبة 
وتطبق  املفعول  سارية  تبقى  السابق  الدخل  عىل 
والسنوات   2016 سنة  املحققة  املداخيل  عىل 

السابقة وهو كالتايل:

 

 

النسب    الرشائح 

    %0 من 0                إىل 5.000 دينارا 

    %26 من 5.000,001  إىل 20.000 دينارا  

    %28 من 20.000,001 إىل 30.000 دينارا 

    %32 من 30.000,001 إىل 50.000 دينارا  

  %35 ما فوق 50.000 دينارا 

 

النسب    الرشائح 

    %0  من 0                 إىل 1.500 دينارا 

    %15 من 1.500,001   إىل 5.000 دينارا  

    %20 من 5.000,001   إىل 10.000 دينارا 

    %25 من 10.000,001 إىل 20.000 دينارا  

    %30 من 20.000,001 إىل 50.000 دينارا 

  %35 ما فوق 50.000 دينارا 

هذا املقال كتب باالعتماد عىل محارضة للدكتور منصف العكرمي

تكوين
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