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الإ�سالح القت�سادي: يف البداية، نود اأن نتعرف على تون�س
املهمة التي ت�سطلع بها الغرفة الوطنية لرياديات 

الأعمال.. وما الهدف الذي اأن�سئت من اأجله؟
حكومية  غري  منظمة  الأعمال  لرياديات  الوطنية  الغرفة 
رئي�ش  من  بت�صجيع  اأن�صئت  ربحية،  اأهداف  لها  ولي�ش 
وت�صطلع  والتجارة واحلرف.  لل�صناعة  التون�صي  الحتاد 
هذه الغرفة مبهمة م�صاندة �صيدات الأعمال على امل�صتويني 
 -2010- العام  هذا  حتتفل  والغرفة  والعاملي.  املحلي 
بالعيد الع�رشين لإن�صائها، اأي بع�رشين عاًما من الإجناز 

وخدمة املجتمع.
يف  الأعمال  ريادية  مناخ  ما  القت�سادي:  الإ�سالح 
هذا  يف  الأعمال  �سيدات  دور  وما  اليوم؟..  تون�ض 

القطاع؟ 
بع�ش  تون�ش  يف  الأعمال  ريادية  ت�صهد  �صنوات  عدة  منذ 
التباطوؤ، مما انعك�ش على تفاقم م�صكلة البطالة من ناحية، 
وتباطوؤ تنمية ثقافة ريادية الأعمال من ناحية اأخرى. لكن 
ت�صجيع  على  تركز  اأ�صبحت احلكومة  الأخرية،  الآونة  يف 
القطاع اخلا�ش وال�صتثمارات اخلا�صة لتنمية القت�صاد، 
كما  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�رشوعات  ظهور  تزايد  لذا 
املبادرة  لت�صجيع  الإجراءات  من  العديد  اتخذت  اأنها 
اخلا�صة، مثل �صن "قانون ت�صجيع ال�صتثمار" الذي مينح 
املناخ  وخلق  واملالية،  ال�رشيبية  املزايا  من  جمموعة 
التنمية  وبنوك  للم�صاندة،  )هياكل  املواتي  املوؤ�ص�صي 
لتمويل امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة( ت�صجيًعا لظهور 

اأ�صحاب اأعمال جدد.
امل�رشوعات  اأ�صحاب  من  بال�صباب  لت�صايل  ونظًرا 
اجلديدة فاإنني اأ�صري اإىل اأن الطريق مازال طوياًل يف جمال 
بني  الأعمال  ثقافة  بتنمية  يتعلق  فيما  خا�صة  الأعمال، 
الن�صاء. لكنني على قناعة باأن اأهم املعوقات التي تعرقل 
تنمية ريادية الأعمال، ل�صيما بالن�صبة للن�صاء، تتمثل يف 
املخاطرة  عن  يعزفون  ف�صبابنا  املبادرة،  روح  انعدام 
وينق�صهم البتكار، ولي�ش لديهم روؤية لالنطالق يف جمال 

ال�صتثمارات، خا�صة يف ظل الأزمة احلالية.
ويف تون�ش، وبعد اأن ح�صلت املراأة التون�صية على كل هذه 
احلقوق، لزلنا نوؤمن باأن ثمة دوًرا مهًما يجب اأن نقوم به 
يف تنمية الأعمال وخلق فر�ش العمل. واملراأة التون�صية 
يف  الرجل  بها  يتمتع  التي  واحلوافز  املزايا  بنف�ش  تتمتع 
اأكرث -وذلك نظًرا  اإن مل يكن  اإن�صاء امل�رشوعات،  جمال 
واملحيطني  اأ�رشتها  جتاه  والتزامها  التنظيمية  لقدراتها 
للمعلومات،  الو�صول  اإىل  تفتقر  فاإنها  ذلك  ورغم  بها- 

والتدريب، ويف بع�ش الأحيان اإىل التمويل )عندما يتطلب 
ال�صوق مع كل  اإىل  واأخرًيا  امل�رشوع �صمانات حقيقية(، 

ما تتطلبه من كفاءة واإمكانيات.
الإ�سالح القت�سادي: ما الإجراءات التي يتوجب على 
روح  لت�سجيع  تون�ض  يف  اتخاذها  الأعمال  اأ�سحاب 

الريادية بني ال�سباب وال�سابات؟
جدول  على  مدرج  بالذات  البند  هذا  اأن  �صخ�صًيا  اأعتقد 
ما  اإىل  -بالإ�صافة  عليها  احلكومة  اأن  واأرى  الأعمال، 
التي  امل�صاندة  والهياكل  واحلوافز  املزايا  من  تقدمه 
ت�صجيع  الريادية-  وروح  امل�رشوعات  لتنمية  ت�صعها 
القطاع اخلا�ش ورياديي الأعمال على م�صاعدتها، وذلك 

على النحو التايل:ـ
• املدار�ش 	 اإىل  الأعمال  لرياديي  زيارات  تنظيم 

روح  وتنمية  والطالب  التالميذ  لإلهام  واجلامعات 
الريادية لدى ال�صباب.

• الذي 	 لل�صباب  اإر�صادي  بدور  الأعمال  رياديو  قيام 
حتى  اخلا�صة  م�رشوعاتهم  اإقامة  يف  يرغبون 

ي�صتفيدوا من خرباتهم يف الواقع العملي.
• الرعاة 	 دور  يلعبوا  اأن  على  الأعمال  رياديي  حتفيز 

الرئي�صي  العائق  على  الق�صاء  اأجل  من  للم�رشوعات 
املتمثل يف عدم كفاية الأموال لدى �صباب اخلريجني 

واأ�صحاب اأفكار امل�رشوعات اجلديدة.
• الأفكار 	 ذوي  ال�صباب  تدريب  يف  امل�صاركة 

ل�صمان  ورعايتهم  وم�صاندتهم  جديدة  مل�رشوعات 
ا�صتمرار امل�رشوعات التي بداأت.

الإ�سالح القت�سادي: هل تلعب الغرفة الوطنية دوًرا 
ن�رش  اإىل  يوؤدي  حتى  التعليم  باإ�سالح  النهو�ض  يف 
فما  بالإيجاب  الرد  كان  واإذا  الريادية؟..  ثقافة 
لكم  املتاحة  والأدوات  ال�سرتاتيجيات  وما  هو؟.. 

للدفاع عن هذه الإ�سالحات؟
بعدة حماولت  الأعمال  لرياديات  الوطنية  الغرفة  قامت 
منظم،  غري  ب�صكل  لكن  اجلامعة،  مع  التقارب  لتحقيق 
ودون عمل دعاية مالئمة لنق�ش الأدوات ورمبا املنهجية 

ا. اأي�صً
ولكننا نحر�ش يف الأن�صطة املنتظمة التي تقوم بها الغرفة 
)مثل الإفطار الإعالمي الذي يقام اأول جمعة من كل �صهر( 
لت�صجيعهم  اجلامعة  �صباب  من  وخريجني  طلبة  دعوة  على 
املعلومات  واإعطائهم  اإقامة م�رشوعاتهم اخلا�صة،  على 
الالزم  الدعم  ومنحهم  الأعمال،  مناخ  لفهم  ال�رشورية 

دوجـــــــة غـــــربي
يف حوار خا�ص مع "االإ�صالح االقت�صادي":

انعــــــــــــدام روح املبــــــــــــادرة
اأهم معوقات ريادية الأعمال خا�سة بالن�سبة للن�ساء 

وع�سو  الت�سال  م�سئولة  غربي  دوج��ة 
الوطنية  للغرفة  التنفيذي  املكتب 
لرياديات الأعمال. بداأت العمل يف الغرفة 
اخلا�سة  �رشكاتها  اأ�س�ست   .2002 عام 
عام 1996 والتي من خاللها نفذت اأفكاًرا 
هدفها  خالقة  اإنتاج  واأ�ساليب  ت�سويقية 
و�ساهمت  الأوروبية.  لالأ�سواق  الت�سدير 
يف تاأ�سي�ض 5 �رشكات خا�سة وم�سرتكة، 
و���س��ارك��ت يف ال��ع��دي��د م��ن م��وؤمت��رات 
اأنها  كما  ال��دويل.  والت�سدير  ال�ستثمار 
ع�سو ن�سط يف اجلمعية الوطنية لرياديي 
اإدارتها  وع�سو جمل�ض  ال�سباب،  الأعمال 
اخلارجية  العالقات  ع��ن  وامل�سئولة 
و2009،   2005 عامي  بني  الفرتة  يف 
ل�سبكة  التون�سية  الت�سال  وم�سئولة 
و�سمال  الأو�سط  بال�رشق  الأعمال  �سيدات 

اإفريقيا.
وللتعرف على الظروف واملالب�سات التي 
حتيط بالريادية يف تون�ض، ودور القطاع 
اخلا�ض واملجتمع املدين يف ن�رش ثقافة 

الريادية، كان هذا اللقاء...

ريادية الأعمال
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اأغ�صط�ش   6 يوم  الغرفة  نظمت  املثال  �صبيل  وعلى  ذلك.  الأمر  اقت�صى  لو 
ال�صابات  دور  اخلا�صة:  واملبادرة  "املراأة  مو�صوعه:  قومًيا  موؤمتًرا 
�صاحبات امل�رشوعات يف حتقيق اأهداف امل�صتقبل". وكانت املدعوات اإىل 
املوؤمتر �صابات حديثات التخرج يرغنب يف اإقامة م�رشوعاتهن اخلا�صة. 
وا�صتعر�صنا يف هذا املوؤمتر ق�ص�ش النجاح التي حققتها �صاحبات اأعمال 
�صابات باأ�صلوب من �صاأنه حتفيز ال�صباب، ورفع الوعي بدورهن يف التنمية 

امل�صتقبلية لتون�ش.
الإ�سالح القت�سادي: ما اأهمية ت�سجيع مبادرات اإقامة امل�رشوعات يف 

بالدكم، خا�سة بالن�سبة للن�ساء؟ 
كما �رشحت يف البداية، اأدركت تون�ش منذ ب�صع �صنوات اأن منوها خالل 
ال�صنوات املقبلة يتوقف بدرجة كبرية على دمج القطاع اخلا�ش يف عملية 
التنمية، وتنمية امل�رشوعات املتو�صطة وال�صغرية، خا�صة تلك التي تقمن 
بها الن�صاء. واملراأة التون�صية م�صتعدة لال�صطالع بدور مهم، وهي قادرة 
تنويع  يف  والإ�صهام  العمل  فر�ش  وخلق  القت�صادي  النمو  تن�صيط  على 

واإثراء الن�صيج القت�صادي.
لرياديات  الوطنية  الغرفة  انت�سار  مدى  ما  القت�سادي:  الإ�سالح 
التي  اجلديدة  امل�رشوعات  وما  التون�سية؟..  الأقاليم  يف  الأعمال 
تعتزم الغرفة تنفيذها مع منظمات وغرف جتارية اأخرى حملية اأو 

دولية؟
الغرفة الوطنية لرياديات الأعمال ممثلة يف املحافظات الأربع ع�رشة التي 
تتكون منها تون�ش، وتندرج الغرف الإقليمية حتت مظلة الأجهزة الإقليمية 
الغرف  ي�صاعد هذه  الذي  والتجارة واحلرف،  لل�صناعة  التون�صي  لالحتاد 
اأماكن عقد الجتماعات،  اللوجي�صتية، وي�صع حتت ت�رشفها  يف اجلوانب 

وينظم لها الدورات التدريبية، ويتيح لها و�صائل الت�صال.
ويدير الغرف الإقليمية -مثلها مثل الغرفة الوطنية- مكتب تنفيذي مكون 
يف  يعملن  ممن  ع�رشة  عن  يقل  ل  الأعمال،  �صاحبات  الن�صاء  من  عدد  من 
الإقليم املعنى، وي�صطلعن بدور مهم يف جتميع الن�صاء الن�صطات يف الإقليم 
حول نف�ش الق�صية ونف�ش القيم التي تعمل من اأجلها الغرفة الوطنية وهي: 
الإقليم.  يف  الريادية  روح  وتنمية  الأعمال  �صاحبة  باملراأة  النهو�ش 
وتنظم كل جلنة اإقليمية -مب�صاندة املكتب الوطني- اأن�صطة تلبي احتياجات 
اأع�صائها، كالندوات الإعالمية التي تدور حول مو�صوعات تتعلق بتنمية 
على  وحتفيزهن  الع�صوات  قدرات  لتنمية  التدريبية  والدورات  الإقليم، 
بني  فيما  جتري  التي  والأن�صطة  الإقليمية  الأحداث  يف  الن�صطة  امل�صاركة 

الأقاليم.
ولقد نفذت الغرفة الوطنية لرياديات الأعمال خالل عام 2010 م�رشوعني 
كبريين ل�صالح املراأة التون�صية: امل�رشوع الأول، تركز على حتقيق ال�رشاكة 
بني القطاعني العام واخلا�ش لدعم املراأة املمار�صة للحرف يف تون�ش، 
لالأ�صوات  العاملية  "ال�رشاكة  احلكومية  املنظمة غري  م�صاندة  بف�صل  وذلك 
ومبادرة   ،)Vital Voices Global Partnerships("احليوية
ال�رشاكة ال�رشق اأو�صطية )MEPI(. والهدف من برنامج ال�رشاكة بني القطاعني 

العام واخلا�ش هو جمع �رشكاء من املحتمل وجودهم يف القطاعني العام 
واخلا�ش واملنظمات غري احلكومية للم�صاركة يف دفع ال�رشاكة التون�صية بني 
القطاعني العام واخلا�ش، بغية تنمية قدرات الن�صاء املمار�صات للحرف يف 
تون�ش. ومن املتعني اأن يتو�صل هذا الربنامج امل�صرتك بني القطاعني اإىل 
حتويل الن�صاء احلرفيات اإىل ن�صاء �صاحبات م�رشوعات، واإعدادهن للنفاذ 
اإىل اأ�صواق جديدة، على اعتبار اأن احلرفيات ميكن اأن ي�صبحن �صاحبات 
اأعمال حقيقيات اإذا ما مت تزويدهن باملعلومات الالزمة وامل�صاندة الفنية 

والتنظيمية. 
اأما امل�رشوع الثاين الذي اأطلقته الغرفة الوطنية لرياديات الأعمال، والذي 
يدعمه الربنامج الأوروبي لال�صتثمار يف منطقة املتو�صط، و�صندوق النفاذ 
فريمي  عام-  غ�صون  يف  �صينفذ  -والذي  بتون�ش  اخلارجية  الأ�صواق  اإىل 
اإىل و�صع الن�صاء من منطقة املتو�صط -املنتميات اإىل ثقافات وح�صارات 
تنظيم ور�ش  التوزيع، من خالل  البتكار يف جمال  خمتلفة- على طريق 
عمل لإدخال اأ�صاليب جديدة للتوزيع )التوزيع الوا�صع والتجارة الإلكرتونية 
م�صاندة  باأهمية  املالية  الهيئات  وتوعية  الفران�صايز(،  توكيالت  واإجراء 

امل�رشوعات التي تقوم بها الن�صاء لالبتكار يف جمال التوزيع.
للن�صاء يف منطقة  اأف�صل  اإعداٍد  اأجل  للتدريب من  فنية  تنظيم ور�ش  و�صيتم 
اأف�صل  وحتديد  للتوزيع،  مبتكرة  دورات  اإىل  التو�صل  بغر�ش  املتو�صط، 
لالحتياجات املالية للن�صاء كي ينفذن اإىل الأ�صواق الأوروبية وي�صتفدن من 

املزايا التناف�صية.
وامل�صتفيدات من هذا الربنامج هن �صيدات الأعمال يف املنطقة املغاربية 
التي بها حجم من الطلب يوؤثر يف التوزيع. و�صيلتقي هوؤلء الن�صاء بن�صاء 
واملهارات،  اخلربات  لتبادل  ن�صائية  �صبكات  خالل  من  اأوروبيات، 
و�صيح�صلن على تدريب على اأيدي خرباء اأوروبيني متخ�ص�صني يف جمالت 

التوزيع والتدريب واخلدمات اللوجي�صتية.
الإ�سالح القت�سادي: بو�سفك اإحدى رياديات الأعمال التون�سيات، ما 
تقييمك لتاأثري ن�ساطك العام يف م�سريتك على ال�سعيدين ال�سخ�سي 

واملهني؟
الوطنية  وللغرفة  عامة  ب�صفة  املدين  للمجتمع  امتناين  عن  اأعرب  اأن  اأود 
الغرفة يف عام  اإىل هذه  ان�صممت  لرياديات الأعمال ب�صفة خا�صة. فلقد 
املطبوع  ال�صجاد  �صناعة  )وحدة  يل  م�رشوع  اأول  اأن�صاأت  عندما   1996
الن�صمام  فر�صة  يل  اأتيحت   2005 عام  ويف  العميل(،  يختارها  باأ�صكال 
اإىل مركز �صباب القادة يف تون�ش. وب�صكل كبري اأ�صهم ان�صمامي اإىل هذين 
يف  واحلرف  والتجارة  لل�صناعة  التون�صي  لالحتاد  التابعني  اجلهازين 
تطوري على ال�صعيدين ال�صخ�صي واملهني. وبف�صل م�صاركتي الن�صطة يف 
امل�صاندة  اأنني  على  الآن  اإىل  ُينظر  الرابطتني،  لهاتني  التنفيذيني  املكتبني 
املتحم�صة لعامل الأعمال يف تون�ش، بالإ�صافة اإىل اأنني ا�صتطعت يف الوقت 
ذاته تطوير م�رشوعاتي، وحظيت بفر�صة اإقامة م�رشوعات جديدة، ولقاء 

�صخ�صيات مهمة اأ�صهمت يف جناحي ومنوي.

تون�س

املراأة التون�صية م�صتعدة 
لال�صطالع بدور مهم، وهي 
قادرة على تن�صيط النمو 

القت�صادي وخلق فر�س العمل 
والإ�صهام يف تنويع واإثراء 

الن�صيج القت�صادي.

اأ�صهم ان�صمامي اإىل 
اأن�صطة املجتمع املدين 

والغرفة الوطنية 
لرياديات الأعمال يف 

تطوري على ال�صعيدين 
ال�صخ�صي واملهني.




