وزارة الشؤون االجتماعية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قرطاج
املعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية
بالتعاون
الجمعية التونسية للخدمة االجتماعية

منظمة هانزسايدل
ينظـ ــم

املؤتمرالعلمي الدولي األول لعلوم الشغل والخدمة االجتماعية
حول

"التحديات االجتماعية في تونس بعد الثورة ،الحوكمة والتدخل االجتماعي"
 25و 26أكتوبر2017
مدينة العلوم بتونس
برنامج املؤتمر
اليوم األول األربعاء  25أكتوبر 2017
الساعة 08
و30دق
الساعة 09

استقبال املشاركين
كلمات الترحيب
د .عبد الستار رجب منسق املؤتمر
د .زيد الديلمي املدير االقليمي ملنظمة هانز سايدل
د .فتحي جراي رئيس الجمعية التونسية للخدمة االجتماعية
أ.د عبد الستار املولهي املدير العام للمعهد الوطني للشغل والدراسات
االجتماعية
كلمة السيد وزير الشؤون االجتماعية الفتتاح املؤتمر

الساعة  09و 45دق

محاضرة االفتتاح
أ.د املنصف وناس املدير العام ملركز الدراسات االقتصادية واالجتماعية بتونس:
التدخل االجتماعي العمومي :فلسفة وأداة

الساعة  10و 30دق

استراحة قهوة
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الساعة  11و00دق

الساعة  11و00دق
الساعة  11و20دق

الساعة  11و40دق
الساعة 12
الساعة 13
الساعة  14و 30دق

الساعة  14و 30دق
الساعة  14و45دق
الساعة 15
الساعة  15و 15دق
الساعة  15و 30دق
الساعة 16

الساعة 16
الساعة  16و15دق
الساعة  16و45دق

الجلسة العلمية األولى :التحديات االجتماعية في مرحلة االنتقال
الديمقراطي :الحوكمة قضايا وتجارب
رئيس الجلسة :أ.د عبد الستار املولهي
مقرر الجلسة :د .مفيدة عباس ي
أ.د ياسين كرامتي (جامعة الزيتونة) :حوكمة السياسات العمومية في تونس (:)2013 – 2012
مالحظات سوسيو -انثروبولوجية
Pr. Jérôme Heurtaux (Université Paris-Dauphine, IRISSO) : La question sociale en
Pologne post-communiste : entre marginalisation et instrumentalisation
politiques
د ليليا بن صويلح (جامعة قاملة) :حوكمة السياسات االجتماعية في الجزائر ما بعد العشرية
السوداء  :بين مقتضيات السلم االجتماعي وعوائق التوظيف
نقاش
غداء
الجلسة العلمية الثانية :التحديات االجتماعية ،تداعيات وانعكاسات
رئيس الجلسة  :أ .د لسعد العبيدي
مقرر الجلسة :د .سوسن حاج قاسم
Dr. Moez Ben Hmida: (Université de Carthage): Représentations sociales des jeunes
en Tunisie post révolution Dans les régions du Grand Tunis, Sfax et Kasserine
Dr. Radhia Mechken : La vulnérabilité des diplômés universitaires en chômage,
Dépendance économique au miroir d’une identité floue
د .ابراهيم القيزاني (جامعة قرطاج) :العمل الجمعياتي التنموي في تونس ،الطموح
والتحديات االجتماعية
د .عادل وشاني (جامعة قابس) :الثورة و انعكاساتها على الصورة السياحية للبالد
نقاش
التونسية.
الجلسة العلمية الثالثة :التحديات االقتصادية و االجتماعية في تونس في
مرحلة االنتقال الديمقراطي
رئيس الجلسة  :د .معز بن حميدة
مقرر الجلسة :د .راضية مشكان
د.سعيد عبدولي (جامعة قرطاج) :التحديات االجتماعية ومعوقات التحول في تونس:
ديمومة أزمة أم تعثر في التدخل االجتماعي وهشاشة حوكمة؟
د .بحري صابر  +منى خرموش (جامعة سطيف) :التحديات اإلجتماعية واالقتصادية في
تونس ما بعد الثورة وانعكاساتها على الجزائر أي عالقة -قراءة تحليلية للواقع الراهن.-
د .عبد الستار رجب (جامعة قرطاج) :تدبير السياسات االقتصادية االجتماعية في
تونس بعد  2011بين مطلب اإلصالح االقتصادي وإكراه التحول السياس ي
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الساعة 17

نقاش  +استراحة قهوة
اليوم الثاني الخميس  26أكتوبر 2017

الساعة 09و 00دق

الساعة 09و 00دق

الساعة  09و 15دق
الساعة  09و 30دق
الساعة  09و45دق
الساعة  10و30دق
الساعة 11

الساعة 11

الساعة  11و15دق
الساعة  11و 30دق

الجلسة العلمية الرابعة :السياسات االجتماعية في مرحلة ما بعد ، 2011
التحليل والتقييم
رئيس الجلسة :أ.د ياسين كرامتي
مقرر الجلسة :د .ليلى بن سالم
Pr. Youssef Sadik (Université Mohammed V): Le Travail social : les défis de la
gouvernance et de la professionnalisation des politiques sociales dans un
contexte de transition démocratique
Pr. Fathi Jerbi (Université Carthage) : Les politiques économiques et sociales,

avatar du populisme
د .علي الجعايدي (جامعة قرطاج) :سياسة دعم األسعار ومقاومة الفقر في تونس
نقاش
استراحة قهوة
الجلسة العلمية الخامسة :التدخل االجتماعي في مرحلة ما بعد ، 2011
الفاعلون واالستراتجيات
رئيس الجلسة :أ.د يوسف صديق
مقرر الجلسة :د .نعيم يعقوبي
Pr. Annick Fanget (IREIS) : La prise en compte de la place de
l'usager dans les méthodologies d'intervention sociale
ّ
الجراي )جامعة قرطاج) :مداخل تأويج التدخل االجتماعي ومالءمته
د .فتحي
الستحقاقات الثورة
أ.د لسعد العبيدي(جامعة قرطاج) :أهمية تقييم املؤسسات والبرامج االجتماعية
في حوكمة التدخل االجتماعي

الساعة  12و15دق

نقاش

الساعة 13

غداء
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2011  األزمات االقتصادية واالجتماعية بعد عام:الجلسة العلمية السادسة
واالبتكار االجتماعي
Pr. Jerome Heurtaux :رئيس الجلسة
Dr. Sonia Bessi:مقرر الجلسة
Pr. Lotfi Bennour (Université de Carthage) : La Tunisie post-révolution, crise
de chômage et innovation socio-économique
Dr. Laroussi Houda (Université de Carthage): L’économie sociale et solidaire

en Tunisie. Bilan et perspectives.

دق30  و14 الساعة

دق30  و14 الساعة
دق45 و14 الساعة

Dr. Moez Triki : De la finance associative aux institutions de micro finance

15 الساعة

ورشة عمل للباحثين الشبان
د حافظ العموري. أ:رئيس الورشة
 كمال التواتي. د:مقرر الورشة
 عبد الستار رجب. د+ رافع الشابي. د+  سامي الحناش ي. د:فريق األساتذة
Julius Dihstelhoff )Universität Marburg (: A Year of Tunisia’s “Government of
Unity”: Crisis Management Through National Unity? An analysis of the socio-

16 الساعة

political implications
Mariam Salehi(Universität Marburg): Défis Sociaux et justice transitionnelle
en Tunisie
Sari Madhi(ERI-Université de Montréal) : Les réformes des lois du marché du
travail au Moyen Orient et en Afrique du Nord : Une comparaison entre la
Tunisie et le Liban (2011-2016)
 من منظور التحليل:  التسوية االجتماعية:)الطاهر بن حسين (اخصائي اجتماعي
2017  جانفي،الواقعي في تحليل الحركات االجتماعية – بن قردان
 دور السياسات االجتماعية في مقاومة الفقر في:)محمد يحي (جامعة تونس
2011 موريتانيا بعد
 التجليات املرجعية لطبقة الوسطي في تونس بعد:فائزة مجدوب و نعيمة زغالش
2011 ثورة
التقريرالختامي للمؤتمر
اختتام السيد كاتب الدولة للبحث العلمي املؤتمر الدولي العلمي لعلوم الشغل
والخدمة االجتماعية
استراحة قهوة
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17 الساعة

