
   

  

 حول  دولیة ندوة
 الخاصة والمبادرة  العمومیة التشغیل مصالح

 " ومستدامة  شاملة اقتصادیة تنمیة أجل من  التحدیات رفع"
 للمرافقة  المستحدثة والطرق الجدیدة االلیات العمومیة؟ التشغیل مصالح دور

 2023 جوان 07-06 تونس
 

 مقدمة 
  المستوى   على   التموقع  على  قادر  ومتنوع،  تنافسي  اقتصاد  بناء  في   المساھمة   إلى   الخاصة  بالمبادرة  النھوض  یھدف

  القیمة  ذات الصناعات على والتركیز العالمیة القیم سالسل في االنصھار  خالل من األزمات مع والتأقلم والدولي اإلقلیمي
  كركائز  والتجدید العلمي والبحث الطاقي والتطور الرقمي التحول واعتماد المرتفع التكنولوجي والمحتوى العالیة  المضافة
 . األسواق وتنویع التنافسیة القدرة لدعم أساسیة

 مثلی  ، العالم  بلدان  جمیع  في   الخاصة   بالمبادرة  النھوض  ن إف  ،واالجتماعیة  االقتصادیة   العالمیة   التحدیات  لحجم  وبالنظر
  الباعثین   مرافقة  تعَدو .والشاملة  المستدامة  التنمیة  تحقیق  ركائز  من  وركیزة  تصادیةاالق  بالتنمیة  الدافعة  العوامل  إحدى

 تضافر  تتطلبو السیاسیة األولویات من اقتصادي نشاط إلى تحویلھاو نجازھاإ على وتشجیعھم مشاریعھم أفكار تشخیصل
 .العمومیة التشغیل مصالح  ذلك في بما الفاعلة الجھات مختلف جھود

 :خالل من الشغل لسوق المعقد الواقع  لمواجھة ةساسیاأل التحدیات من  الخاصة  المبادرة تطویر یعتبرو
 نسیج   لظ  في  الشغل   سوق  على  سنة  كل  یتوافدون  ذینال  العلمیة  الشھائد  حاملي  الشباب  إلدماج  جدیدة  آفاق  فتح •

 . استیعابھم  على قادر غیرو وھش ناشئ اقتصادي
  البعد   وتشجیع  الفردیة   المبادرات  دعم  خالل  من  المنظم  غیر  القطاع  تراجع  في  مباشر  بشكل  المساھمة •

 .  والتضامني االجتماعي االقتصاد تطویر عبر األعمال ریادة لاجم في االجتماعي
  في   بالمرافقة   الخاصة  واآللیات  للوسائل   لولوجا  من   الھشة  الفئات  تمكین  خالل  من   الفرص   تكافئ  على   التشجیع •

 .  الخاصة المبادرة مجال
 

  الشرق   بمنطقة  الجمعیة  رئیس   نائب  بصفتھا  ،بتونس  المستقل  والعمل  للتشغیل  الوطنیة  الوكالة   تعتزم  اإلطار  ھذا  في
 والمبادرة  العمومیة التشغیل  مصالح"  :حول  2023  جوان  7و  6  یومي  دولیة  ندوة  تنظیم  ،العربیة  والبلدان  األوسط
  التجارب  على  واإلطالع  الخبرات  تبادل  بھدف   وذلك  "ومستدامة  شاملة   اقتصادیة  تنمیة   أجل  من  التحدیات  رفع"  الخاصة
 الجمعیة   مع  بالتعاون  مرة  ألول  طرحھ  یتمس  الموضوع  ھذا  وأن  علما  األعمال  ریادة  على  التشجیع  مجال  في  الناجحة
 . العمومیة التشغیل لمصالح  العالمیة

 .قریبا عنھا اإلعالن سیتم لتيا الروابط خالل من  للمشاركة دعوتكم یسعدنا لذا
 

 .والبرنامج الندوة  محتوى  حول   معطیاتال  من   بالمزید الحقا  وسنوافیكم  ھذا


