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وزارة الوظيفة العمومية والعمل

رد على السؤال الشفهي
للنائب المحترم السيد خليلو ولد الدده
بسم اهلل الرحمان الرحيم
السيد الرئيس؛
السادة النواب النواب الموقرون؛
ال يسععينيف ا الادايإ ال ن رعععر ةععيادة النائق الموقر وليلو ولد الدده الا سؤا الس ع اط الؤح ى ر حد
القضايا الشائعإ ا جميع دوط اليالم .وبلدنا ضمن الالدان التيف ىيانيف من سؤه الظاسرة بشعل كاير ،غير نعم
ا سؤه الغرفإ الموقرة ىدركون األسميإ القصو التيف ا يت لقضايا الشااب بصفإ اامإ ولمسألإ ىشغيله
بشععععل وا ا برنامخ فةامإ رئيس الوميوريإ السعععيد مدمد ولد الشعععيي الغ وانيف : ،جاش فيه يشععععل
ال شااب ولويإ األولويات بالن ساإ يل ،ولدح الوايف العامل بداالت الي شا رإ التيف يييش فييا ج ش سام منيم
لألةع ..ومع :ل فنننيف اتقد جامما ن الشعااب اندما يدصعل الا التعوين والتأرير المناةعاين ةعيعون
قدر الا النواح ا الدياة و كثر اةتيدادا لمواجيإ ىدديات اليالم المياصر .ولمواجيإ سؤه التدديات يقدم
برنامويف ،ا بنوده الةاصإ بالتيليم والتشغيل ،جملإ من الدلوط المناةاإ  .انتيا االةتشياد.
وقد ىرجم ت ىل الانود الواردة ا برنامخ فةامإ رئيس الوميوريإ فيليا ا الة ط السعععنويإ والارامخ
التنمويإ المرىا إ با قالع االقتصادح والت وير الموتمييف الؤح رةمته الدعومإ بشعل متدرج وميقلن.
ويناغيف ن نسعععتدضعععر سنا ن ميالوإ سؤه الظاسرة كانت ىتم ىدت اناوين اديدة ،ورغم كثرة المتدولين
فقد ظل دمخ حملإ الشععيادات وغيرسم ا الدياة النش ع إ يشعععل ساجسععا وىدديا حقيقيا للتنميإ وللييش
العريم ويدوط دون ىدقيق السلم األسليف والوئام االجتماايف.
وان القا من المي يات ا حصعععائيإ والتشعععةي الؤح قيم به من قال حعومإ ميايل الومير األوط السعععيد
مدمد ولد مسعععيود بالط ىم ااتماد مقاربإ ىسعععيا ن ىنسعععيق كافإ الويود وىنسعععيقيا وفتا فا رعععراكات
بين الق اع اليام والق اع الةا بغيإ يواد حلوط ناجيإ لقضعععيإ الا الإ بااتاارسا سما ورنيا واقش القيال
يقع الا ااىق الوميع.
 ،والق اع

وكما ىيلمون فنن ق ااات الت شغيل ىنق سم ن ىوظي .اموميف دائم وى شغيل ا الق اع الةا
غير المصن:.
 -1وا مواط ولوج الشااب للوظائ .والمناصق ا جي ة ا دارة اليموميإ سناك ولوج الوظائ .الدائمإ ا
الوظيفإ اليموميإ وسناك ولوج المناصق التأريريإ والقياديإ ا ا دارة اليموميإ.

فيلا الرغم من اآلالار السععلايإ االقتصععاديإ واالجتماايإ لوائدإ كورنا الا الدوط الناميإ واصععإ ىواصععل
االكتتاب ا الوظيفإ اليموميإ وكانت مساسمته كايرة ا ىوظي .الشااب ا مةتل .األجي ة الدعوميإ.
فقد ىم والط السععنوات الثالا الماضععيإ اكتتاب  10941موظ .ا ا دارة اليموميإ ،وةععتشععيد السععنوات
القادمإ م يدا من االكتتاب ا مةتل .جي ة الدولإ و:ل لمواكاإ الارامخ ا صالحيإ والتنمويإ المقام بيا.
 -2ما ا الق اع الةا فمن الميروف نه بات يليق دورا رئيسا وساما ا امليإ التشغيل.
ووايا منيا بؤل الدور ان لقت حعومتنا من الرؤيإ االقتصعععاديإ القائمإ الا ىفييل دور الق اع الةا ،
وجيله رائدا وفياال ليصاا المورد الرئيسيف للدول ،وجيإ التشغيل األكار بدط التوظي .اليموميف.
وقد معنت ال سيا ةات والتدابير التيف اىةؤىيا الدعومإ من ولق كثر من  24600وظيفإ دائمإ و57216
وظيفإ غير دائمإ و 44213فرصإ امل :اىيف من والط برامخ مشروايف مستقاليف و مينتيف والصناديق
الةاصإ ،وصناديق ريادة األاماط.
ففيف السنإ المنصرمإ ىم ىوفير  6000فرصإ امل ا رار االىفاقيإ التيف برمت مع االىداد الورنيف ألرباب
اليمل ،كما ىم ولق  17640وظيفإ رغل منيا  5914دائمإ و 3826غير دائمإ و 7900موةميإ.
وىتمرك سؤه الوظائ .بشععععل ر ئيسعععيف ا ق ااات ال رااإ والثروة الديوانيإ والاناش والصعععيد الادرح
والةدمات .كما كان لق اع التنقيق التقليدح ان الؤسق دور كاير ،حيث ولق ما ي يد الا  15000وظيفإ
مااررة ا السنإ الماضيإ.
سؤه األرقام المشعععويإ حصعععلنا الييا نتيوإ ىنفيؤ برنامخ فةامإ رئيس الوميوريإ من ق ال الدعومإ التيف
اىةؤت ح مإ من التدابير المستيولإ ،كان آورسا اةتدداا برنامخ وا لدام الةريوين من الواميات
والمياسد الفنيإ و:ل لمنديم ماالغ نقديإ ىتراوح بين  2000وقيإ جديدة و 1500وقيإ جديدة لمدة
ةععع تإ رعععير ب يد التةرج و :ل من ا جل ىنم يإ قدراىيم وىي ي فر دمويم ا الد ياة النشععع إ بغ يإ
ىدضيرسم لدووط ةو اليمل.
وىنفيؤا لارنامخ رئيس الوميوريإ جيلت حعومإ ميايل الومير األوط من ىشعععغيل الشعععااب حد ولويات
امليا ،وجيلتيا ضمن النمو:ج التنموح الميتمد ،و ادت برامخ لدام المقاوالت الصغر وىسييل االةتفادة
من فر االندماج المينيف واالقتصادح واصإ بالنساإ للياملين ا الق اع غير المصن ،.وقامت بمراجيإ
رملت كافإ آليات وبرامخ الدام اليموميف لتشغيل الشااب للرفع من نوااتيا ،وا مواط التعوين المينيف ىم
ااتماد ةلسلإ من التدابير التيف ىيدف بوجه وا ن ا اش األولويإ للتةصصات التيف ىمعن من الولوج
ن مناصق الشغل ،ومراجيإ ىةصصات التعوين المينيف بشعل ميمق لتلايإ احتياجات ةو اليمل.
وندن واالقون من ن سؤه السياةيات ةتوفر م يدا من الوظائ .وفر
والسالم اليعم ورحمإ اهلل وبركاىه

اليمل للشااب.

