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  توطئة

زمات المستجدات التكنولوجیة وتنظیمات العمل الحدیثة واألتفرض التنافسیة الدولیة و

منظومة الوطنیة على ال كبريتحدیات غدت أقل توقعا وأكثر تعقیدا التي  قتصادیةاال

 توفیر المھاراتھا على الوجھ األكمل من حیث لالضطالع بدورالمھني  للتدریب

وفقا لحاجیات المؤسسات االقتصادیة وتحسین تنافسیة االقتصاد  وتأھیل الكفاءات

  .الوطني

ھذا إضافة إلى إشكالیات ھیكلیة من أبرزھا معضلة البطالة المتفشیة في صفوف 

الشباب وخاصة خریجي التعلیم العالي وارتفاع عدد المنقطعین عن الدراسة في سن 

مبكرة والتي  تفرض إعادة النظر في السیاسات المعتمدة في تنمیة الموارد البشریة 

بصفة خاصة إلنتاج المھارات  المھنيللتدریب بصفة عامة واعتماد تصور جدید 

  .الضروریة لسوق الشغل

من  98% أن حیث ةالتونسیللبالد  النسیج اإلقتصاديإضافة إلى خصوصیة 

أفراد وھي بالتالي مؤسسات صغرى غیر  10تشغل أقل من  المؤسسات اإلقتصادیة

  . قادرة على استیعاب األعداد المتزایدة من خریجي التدریب المھني والتعلیم العالي

 اج سلسلة منووعیا بھذه التحدیات عملت وزارة التكوین المھني والتشغیل على إدر

ص في تنفیذ برنامج اإلصالحات منذ بدایة تسعینیات القرن الماضي تمثلت بالخصو

ارتكز على قیادة منظومة التكوین المھني وفقا للطلب للتكوین المھني تأھیل 

  .االقتصادي

بین والشراكة ربط جسور التواصل  علىقد عملت ھذه اإلصالحات بالخصوص و

المنظومة الوطنیة للتدریب المھني وقطاع اإلنتاج وعلى نشر ثقافة العمل وتنمیة 

للتشجیع على بعث المؤسسات الصغرى التي من شأنھا  المتدربینروح المبادرة لدى 

  .المساھمة في تنمیة اإلقتصاد الوطني وفتح مواطن الشغل



  التجربة التونسیة في مجال نشر ثقافة العمل وتنمیة روح المبادرة

لقطاع لقد اعتمدت التجربة التونسیة في عملیة اإلصالح على رفع التحدي وتطویر ا

إن دعم دور المؤسسات . لركائز لالندماج في اإلقتصاد العالميالخاص كأحد ا

الصغرى والمتوسطة في تطویر اإلقتصاد الوطني یعتبر ركیزة أساسیة باعتبار أن 

من  98حوالي (النسیج اإلقتصادي یتكون أساسا من مؤسسات صغرى ومتوسطة 

المؤسسات  غیر أن ھذه الفئة من). أفراد 10المؤسسات اإلقتصادیة تشغل أقل من 

یمثلون في أغلب األحیان باعثي ھذه المؤسسات تتسم في الغالب بالضعف باعتبار أن 

للمھارات المتعلقة بالمبادرة والتصرف س الوقت ویفتقرون فالمشغل والعامل في ن

  . والتسییروالقدرة على التطویر

للحاجیات من المھارات في مجال بعث المؤسسات  وعلى ھذا األساس ولإلستجابة

في تطویر مشاریع في ھذا المجال  1995وتنمیة روح المبادرة تم اإلنطالق منذ 

  .شملت التدریب المھني في مرحلة أولى ثم التعلیم العالي والتربیة

نشر ثقافة العمل وتنمیة روح المبادرة لدى "لقد مرت التجربة التونسیة في مجال 

  :بعدة مراحل تمثلت بالخصوص في  "  الشباب

 والذي 1995الذي انطلق سنة " للعمل المستقل المھني التدریب"مشروع  - 1

تدریب جیل من طالبي مكن من تطویر التدریب في مجال ثقافة المبادرة و

الشغل قادرین على األخذ بزمام المبادرة وبعث المؤسسات وتطویر برامج 

مركز "بعث ) أ(في  أنشطة المشروع  تتمثلوقد  .دعم العمل المستقل 

الوسط الغربي للتدریب في  بجھة" للتدریب المھني والعمل المستقل

اختصاصات تمكن المتدربین من إمكانیة بعث مشاریع صغرى بعد تخرجھم 

" بعث المؤسسات وتدریب الباعثین"تنفیذ برنامج تدریب حول ) ب(وفي 

 . مشاریعھم إلحاطة بالباعثین الشبان ومساندتھم لبعثل



بقطاع التدریب من المدربین " نواة") أ(تكوین  فيوقد ساھم ھذا المشروع 

نواة من مستشارین مختصین في ) ب(وفي مجال تنمیة روح المبادرة المھني 

  .ومرافقتھم في جمیع مراحل بعث المشاریع مساندة الباعثین الشبان

األلمانیة للتعاون الدولي وقد تم تنفیذ المشروع في إطار التعاون مع الوكالة 

  : جمیع األطراف المعنیة وھي على التوالي  وبمشاركة

 12الوكالة التونسیة للتدریب المھني التي تولت تركیز شبكة مكونة من  -

مركز تدریب مھني وعمل مستقل بجمیع الجھات وخاصة الجھات 

تجربة وقد تم تعمیم ھده ال .الداخلیة للبالد لتطویر النسیج اإلقتصادي بھا

تتالءم مع خصوصیات بصفة تدریجیة مع إدراج تحسینات بصفة مستمرة 

  .الجھات

التي تولت تركیز وحدات لبعث الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  -

مختصة  المؤسسات الصغرى بجمیع مكاتب التشغیل بالجھات وفضاءات

 "بعث المشروع"بالمبادرة لمساندة الباعثین الشبان في جمیع مراحل 

المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین الذي تولى صیاغة  -

وحدات تدریبیة في مجال تنمیة روح المبادرة وإدراجھا بجمیع مناھج 

" معارف عملیة حول ریادة األعمال"بھدف تمكین المتدربین من  التدریب

 .تمكنھم من المساھمة في الرفع من إنتاجیة المؤسسات التي سیعملون بھا 

وقد ساھمت مؤسسات أخرى في إنجاح المشروع على غرار البنك التونسي 

  .بعث المؤسسات الصغرى للتضامن الذي ساھم في تمویل مشاریع

بمراكز التدریب المھني الذي " اإلقالع نحو المبادرة فضاء"مشروع      - 2

 . 2008انطلق سنة 

بمراكز " الع نجو المبادرةاإلق" اتیتمثل ھذا المشروع في بعث فضاء

ذا تمثیلیة جھویة ھو فضاء فضاء اإلقالع نحو المبادرة . المھني التدریب

وھو  )الحاصلین على شھادات(مفتوح للمتدربین ولخریجي التدریب المھني 



وتطویر الرغبة في تولید وإنجاز المبادرة  مإرساء مفھوفضاء یسعى إلى 

  :األفكار 

المبادرة في المیدان االقتصادي لدفع العمل المستقل وخلق مواطن شغل  -

  .وخلق القیمة

 بھدف التقّدم االجتماعي وتطویر المجتمع والمبادرة للرفع من النََّم -

 المبادرة للرفع في مستوى نمط العیش -

  :إطار عملھا على  وتعتمد ھذه الفضاءات في

 بناء شبكة تجمع الفضاءات الجھویة لتبادل الخبرات والتجارب -

ِتنشیط لقاءات بین أصحاب المؤّسسات و الخبراء والمنتفعین بخدمات  -

  الفضاءات لتبادل الخبرات و التجارب والنصائح

  .تنظیم تظاھرات في مجال المبادرة -

وذلك بتنظیم حمالت ثقافة المبادرة والتحسیس حول  ْعالم تنظیم دورات لِإل -

وسائل تحسیسیة  من خالل إعداد المبادرةنشر ثقافة دعائیة تھدف إلى 

تحث على اإلبداع والتطویر وإیجاد حلول وخلق  ةقصیروأشرطة 

   .جدیدة  وبعث مشاریع أو مؤّسسات متجددة حاجیات

  :وتتوفر بھذه الفضاءات موارد تتمثل أساسا في 

 القدرات دعمموارد بشرّیة مختصة في التنشیط في المجال تعمل على  -

 للفرد الذاتیة

المعنیین من  شخاصواأل  فضاءات مجھزة قادرة على استیعاب األنشطة -

 شباب منتفعین و خبرات ومھنیین وغیرھم

اإلقالع نحو "فیھ آخر ما جد على شبكة موقع على شبكة االنترنات  -

 "المبادرة

 ةتعلمی موارد وألعاب -



مجموعة كبیرة من وسائل لالتصال كاألشرطة المصورة أشرطة دعائّیة و -

 وغیرھا

فضاء اإلقالع نحو المبادرة لیس ھیكل تدریب ولیس محضنة مؤسسات وھو ال 
أفكار المشاریع الجاھزة بل ھو فضاء تواصل للرفع من  یقتصرعلى أصحاب

  .الرغبة في المبادرة في مفھومھا الشامل لدى الشباب

  

    
  

 
 

  

 

 

 

  


