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 دعوة للمداخلة 

 ندوة دوليّة حول 

 

 العموميّة والمبادرة الخاصة مصالح التّشغيل

" التّحديات من أجل تنمية اقتصاديّة شاملة ومستدامة رفع " 

؟  العمومّية دور مصالح التّشغيل  
 االليات الجديدة والطرق المستحدثة للمرافقة 

   2023جوان   7و 6 يوميتونس  

 
 2023أفريل  02يتّم تقديم المقترحات المنتظرة قبل تاريخ 

 

سيتّم تسجيل المتدّخلين صوتا وصورة، وسيقع بّث المداخالت على مواقع الّتواصل وصفحات الواب للجمعّية العالمّية لمصالح  
 . ANETIوالوكالة الوطنّية للّتشغيل والعمل المستقل  WAPESالّتشغيل العمومّية 

 
 مقدمة 

نهوض بالمبادرة الخاصة إلى المساهمة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، قادر على التموقع على المستوى اإلقليمي يهدف ال
والدولي والتأقلم مع األزمات من خالل االنصهار في سالسل القيم العالمية والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة  

التحول الرقمي والتطور الطاقي والبحث العلمي والتجديد كركائز أساسية لدعم    العالية والمحتوى التكنولوجي المرتفع واعتماد
 القدرة التنافسية وتنويع األسواق.

وبالنظر لحجم التحديات العالمية االقتصادية واالجتماعية، فإن النهوض بالمبادرة الخاصة في جميع بلدان العالم، يمثل إحدى  
وتَعد مرافقة الباعثين لتشخيص أفكار   وركيزة من ركائز تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.العوامل الدافعة بالتنمية االقتصادية  

مشاريعهم وتشجيعهم على إنجازها وتحويلها إلى نشاط اقتصادي من األولويات السياسية وتتطلب تظافر جهود مختلف الجهات  
 العمومّية. الفاعلة وال سيما مصالح الّتشغيل

 رة الخاصة من التحديات األساسية لمواجهة الواقع المعقد لسوق الشغل من خالل:ويعتبر تطوير المباد

فتح آفاق جديدة إلدماج الشباب حاملي الشهائد العلمية الذين يتوافدون كل سنة على سوق الشغل في ظل نسيج   •
 اقتصادي ناشئ وهش وغير قادر على استيعابهم. 

نظم من خالل دعم المبادرات الفردية وتشجيع البعد االجتماعي المساهمة بشكل مباشر في تراجع القطاع غير الم •
 في مجال ريادة األعمال عبر تطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني. 

التشجيع على تكافئ الفرص من خالل تمكين الفئات الهشة من الولوج للوسائل واآلليات الخاصة بالمرافقة في مجال   •
 المبادرة الخاصة. 

ر التكنولوجيات الّرقمية وطرق عمل  كما تعد   المبادرة الخاصة محرَّك ابتكار وتجديد بفضل الفرص المتاحة من خالل تطوَّ
المناخّية  الّتغيرات  ظّل  في  الخاصة  المبادرات  الستقطاب  خصبة  أرضية  تمثل  المستقبل  تحدّيات  فإن  وبالّتالي  مستحدثة 

 والّتطورات الديمغرافّية.
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لوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بتونس، بصفتها نائب رئيس الجمعية بمنطقة الشرق األوسط في هذا اإلطار تعتزم ا
العمومية والمبادرة الخاصة "رفع التحديات   "مصالح التشغيلحول:    2023جوان    7و  6والبلدان العربية، تنظيم ندوة دولية يومي  

دل الخبرات واإلطالع على التجارب الناجحة في مجال التشجيع  وذلك بهدف تبامن أجل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" 
 على ريادة األعمال علما وأن هذا الموضوع سيتم طرحه ألول مرة بالتعاون مع الجمعية العالمية لمصالح الّتشغيل العمومية.

 
 ستتضّمن الّندوة جلسة عاّمة تليها أربع جلسات عمل كاآلتي:

 الخاّصة وخلق الفرص  الجلسة األولى: ثقافة المبادرة  .1

 . الجلسة الّثانية: مساهمة المبادرة الخاصة في تراجع القطاع غير المنظم 2

 . الجلسة الّثالثة: المبادرة الخاصة في مجال الّرقمنة، فرص وأشكال عمل جديدة  3

 Megatrends. الجلسة الّرابعة: الّتوجهات الكبرى والمستحدثة للمبادرة الخاّصة 4

 
تنظيم جلسة ختامّية تتضّمن الّتجارب الّناجحة والّتقرير الّنهائي والّتوصيات حول دور مصالح الّتشغيل العمومّية في  وسيتّم  

 هذا المجال. 

العمومية   الّتشغيل  لمصالح  العالمّية  الجمعّية  بالّتعاون مع  الّدولّية  الّندوة  الّتشغيل WAPESتنعقد هذة  اّلتي تضّم مصالح   ،
لف أنحاء العالم على غرار إفريقيا وأمريكيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والّشرق األوسط والّدول العربّية.  العمومّية في مخت

 وتتمثل مهّمتها في دعم مصالح الّتشغيل العمومّية األعضاء لتطوير خدماتها في سوق الّشغل.  

ّية منذ الّتسعينيات وهي حاليا نائب رئيس منطقة وتعود عضوّية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بتونس في الجمع
 . 2025-2022الّشرق األوسط والبلدان العربّية للفترة الّنيابية 

 
 أهداف الّندوة

 • تقديم الوضع الحالي في مجال المرافقة وتنمية روح المبادرة 

 • تعزيز وفتح مجاالت جديدة للّشراكات  

 ن خالل أفكار مبتكرة • إثراء خدمات مصالح الّتشغيل العمومّية م

 • تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الّدول األعضاء  

 
 المشاركون في الّندوة 

 ممثلون عن: 

 • الدول األعضاء في الجمعّية العالمّية لمصالح الّتشغيل العمومية 

 • المنظمات الّدولية المتخصصة في مجال الّتشغيل والمبادرة الخاّصة 

 الّشركاء الدوليين• المنظمات غير الحكومية و 

 • الوزارات والهياكل المعنّية بمجال المبادرة الخاّصة 

 • هياكل الّتمويل 

 • الجامعات 

 • قطاع االقتصاد االجتماعي والّتضامني

 • الجهات المانحة الدولّية 
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 • هياكل دعم المبادرة الخاّصة 

 • المنشآت الصغيرة 

 
 دعوة للمداخلة 

الوكالة   من  كّل  المستقلتقوم  والعمل  للّتشغيل  العمومّية    ANETI  الوطنّية  الّتشغيل  لمصالح  العالمّية  ، WAPESوالجمعّية 
 بدعوتكم لتقديم مداخالتكم وتثمين تجاربكم في مجال ريادة األعمال حول الجلسات المذكورة سالفا.

 تدوم الجلسة الواحدة ساعة ونصف وتتضّمن ثالثة نقاط رئيسّية:

 دقائق بطريقة تفاعلّية. 5الجلسة من طرف المنّشط في حدود  تقديم عام لمحور  •

دقيقة من طرف ممثلين عن مصالح الّتشغيل العمومّية أو خبراء    15إلى    10مداخالت تدوم كّل واحدة من    3تقديم   •
 أو شركاء في المجال. 

 فتح باب الّنقاش والّتفاعل.  •

 وسيتّم تقديم أهّم االستنتاجات في اليوم الّتالي. 

 
 مات حول محتوى الحصص معلو 

 الجلسة األولى: ثقافة المبادرة الخاّصة وخلق الفرص تتمحور حول: .1

 كيفّية الّتعرف على رواد األعمال المحتملين. −

اآللّيات والبرامج والشراكات المبرمة مع الهياكل الّتربوي ومؤسسات الّدعم والمرافقة بهدف تنمية روح المبادرة   −
 وجامعات ومراكز تكوين والقنصليات وبنوك االستثمار...(. )مدارس ومعاهد 

 المسارات المعتمدة والّشراكات المبرمة والخدمات المسداة في مجال المبادرة الخاصة.  −

 
 الجلسة الّثانية: مساهمة المبادرة الخاصة في تراجع القطاع الغير منظم عبر: .2

 م.  االنتقال من القطاع الغير منّظم إلى القطاع المنظّ  −

 . COVID 19االستئناس بتجربة القطاع الغير منّظم وصموده خالل جائحة  −

 تأثير االقتصاد االجتماعي والتضامني على القطاع الغير منّظم. −

 
 . الجلسة الّثالثة: المبادرة الخاصة في مجال الّرقمنة، فرص وأشكال عمل جديدة وتتناول:3

 المهارات. مخاطر وفرص "االقتصاد الحر" وتثمين  −

 تأثير منصات الخدمات الجديدة.  −

 رؤية مستقبلّية ألصحاب المشاريع الذاتية والّناشئة الذين يستخدمون هذه المنّصات. −

 الّنظم البيئية لتنمية الشركات الّناشئة. −

 
 :وتتمحور حول Megatrends. الجلسة الّرابعة: الّتوجهات الكبرى والمستحدثة للمبادرة الخاّصة  4

 قتصاد: "األخضر" و"الفضي".تنمية اال −

 دوافع رواد األعمال المبتكرين في مجال البيئة وكيفّية دعمهم. −

 االقتصاد االجتماعي والّتضامني، رافعة للّتنمية االقتصادية والّتكامل االجتماعي. −



4 
 

 
 وتجدر اإلشارة أّنه في بداية كّل جلسة سيتّم تقديم أو عرض شريط فيديو قصير حول "قّصة نجاح".

للعرض   فضاء  سيتم تخصيص  للّندوة،  المبرمجة  الجلسات  إلى  الخدمات والمشاريع    Marketplaceباإلضافة  أحدث  لتقديم 
ومن خالل مساحة مخصّصة للمشاركين المسّجلين،   WAPESالمبتكرة في هذا المجال. وسيتّم عبر المنّصة الّرقمّية للجمعّية 

 ّية وغيرها يمكنكم المشاركة فيها وتقديم مقترحاتكم. تنظيم أنشطة وعرض لمقاطع فيديو وتسجيالت صوت

 
 شروط المساهمة 

مرفق بموجز لسيرة ذاتية. علما وأّنه    2023أفريل    02على الّراغبين في تقديم تجاربهم إرسال مشروع مداخلة في أجل أقصاه  
رجى االّتصال بفريق العمل لإلطالع  يمكن اقتراح شكل جديد ووسائل مبتكرة لتقديم المداخلة في شكل فّعال وّتشاركي. لذا ي

 على اإلمكانّيات الّتقنية المتاحة. 

بالنسبة لمختلف المداخالت، فإّننا نبحث عن مساهمات عملّية وناجحة ومبتكرة من جهات فاعلة لتقديم أفضل الممارسات أو  
ومية وشركائهم واّلتي من شأنها أن تساهم  األساليب أو المشاريع المبتكرة التي تّم إنشاؤها بالّتعاون مع مصالح الّتشغيل العم

 في تثمين وإثراء هذه الّندوة.  

الخبرات   تبادل  إلى  مدعّوون  والخبراء  والجامعيين  الفاعلين  والّشركاء  األعضاء  األعضاء وغير  العمومّية  الّتشغيل  مصالح 
 والمشاركة في هذه األعمال. 

للجمعّية وهي الرسمّية  باللغات  الّطرق    يمكن تقديم مداخالتكم  امكانّية استخدام مختلف  اإلنجليزّية واإلسبانّية والفرنسّية مع 
 التفاعلّية لتقديم العروض.  
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  برنامج وقتي

 سيتّم تحيين البرنامج وفقا للمداخالت المقترحة

   1اليوم 

   9س استقبال وتسجيل المشاركين  

 دق  10س/ 9س   كلمة االفتتاح 

تنمية   - المبادرة الخاصة -الّتشغيل العمومّيةجلسة تمهيدّية: مصالح  
 اقتصادية  

 دق  30و11س/ 10س

   دق(  20راحة ) 

 : قصة نجاح   1جلسة 

 ثقافة المبادرة الخاّصة وخلق الفرص  

 دق  20و 13ذق/س50و11س

 دق راحة الغداء  20و13س

   : قصة نجاح 2جلسة 

 مساهمة المبادرة الخاصة في تراجع القطاع غير المنظم  

  16دق /س30و 14س

 دق(   20راحة ) 

 دق 20و16س افتتاح سوق المبادرة الخاصة  

 حفل عشاء   20س 

 
   2اليوم 

 : قصة نجاح 3جلسة 

 المبادرة الخاصة في مجال الرقمنة: فرص وأشكال عمل جديدة 

 دق  30و10س/ 9س

 دق(   20راحة ) 

 : قصة نجاح 4جلسة 

  Megatrendsالخاّصة الّتوجهات الكبرى والمستحدثة للمبادرة  

 دق  20و12دق/س50و10س 

 دق 20و12س التقرير النهائي والتوصيات  

 دق 40و12س كلمة االختتام  

 راحة الغداء   13س

   جولة سياحية
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 لمزيد االرشادات يرجى االتصال ب:   

 : الوكالة الوطنّية للّتشغيل والعمل المستقل •

 chahnez.tounsi@emploi.nat.tn   -الّسيدة شهناز التونسي  −

 anis.elbahri@emploi.nat.tn -الّسيد أنيس البحري  −

 
 :  WAPESّية العالمّية لمصالح الّتشغيل العمومّيةالجمع •

  thierry.huort@wapes.org  -الّسيد تيري هيورت  −

mailto:chahnez.tounsi@emploi.nat.tn
mailto:anis.elbahri@emploi.nat.tn
mailto:thierry.huort@wapes.orgالسّيد

