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I 2021 I الثاليث األول

مدنين - منظومة »الصيد البحري« 

توقيع عقد المنحة لتمويل مشروع تعاوني
انتظم تحت رعاية والي مدنين يوم الخميس 11 مارس 2021 بمقر الوالية حفل توقيع عقد 
تمويل المشروع التعاوني بين ديوان تنمية الجنوب والمجمع المهني المشترك لمنتجات 

الصيد البحري.

المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة I إرادة 
برنامج ممّول من 

قبل اإلتحاد األوروبي

والبد هنا من فهم أهمية منظومة الصيد البحري وتربية األحياء 

االجتامعي.  أو  االقتصادي  املستوى  عىل  سواء  تونس  يف  املائية 

وكمؤرش عىل ذلك، نذكر أن إنتاج القطاع يبلغ حوايل 134 ألف 

طن، أي ما يعادل قيمة تجارية تقارب 1.22 مليار دينار )أرقام 

كام  الشغل،  ملواطن  مزود  أكرب  ثاين  هو  القطاع  وهذا   .)2018

يلعب دوًرا أساسيًا يف األمن الغذايئ للبالد من خالل توفري 14000 

طن من الربوتني الحيواين.

منظومة  تحتل  مدنني،  لوالية  بالنسبة  الجهوي،  املستوى  وعىل 

الصيد البحري وتربية األحياء املائية مكانة ال تقل أهمية، حيث 

يناهز  ما  مبارش  بشكل  ويشّغل  دينار  مليون   150 القطاع  يزن 

امرأة   1660 ذلك  يف  مبا  وحده،  اإلنتاج  مستوى  يف  عامال   8800

عاملة يف مجال الرخويات. ويعتمد إنتاج مصايد األسامك بشكل 

أسايس عىل الصيد الساحيل وصيد السمك األزرق )حوايل 14078 

أما  وطنيا.  الخامس  املركز  يف  يضعها  ما  وهو   .)2018 سنة  طًنا 



صفحة I 2 إرادة 

من حيث تربية األحياء املائية، فيوجد يف والية مدنني 6 رشكات 
يف  املتخصص  اإلنتاج  عن  متوقفة  منها  اثنتان  املايئ،  لالستزراع 

الوراطة والقاروس. 

ولألسف مل تخضع هذه املنظومة، التي تشهد انخفاًضا حاًدا يف 
اإلنتاج، لدراسة حول فرص االستثامر. وبالفعل، فإن إنتاج األسامك 
مهدد بشكل مبارش بسبب االستنزاف املفرط للموارد الطبيعية. 
ومع ذلك، فإن اإلمكانات لتطوير هذا القطاع 
وتثمينه ال تزال عديدة. فالبد إذن من تدابري 
احرتام  لضامن  القطاع  هذا  ملرافقة  عاجلة 
الصحية،  املواصفات  مثل  الوطنية  الرتاتيب 
الصيد،  وحمالت  مبعدات  املتعلقة  واللوائح 
الدولية  اللوائح  وكذلك  البيئة،  وحامية 
البيولوجي واملواصفات  التنوع  اتفاقية  )مثل 

.)codex الصحية العاملية

أخرى  تدابري  اتخاذ  أيضا  املطلوب  ومن 
والنفاذ  االستثامرات  تأمني  بهدف  مصاحبة 
املساهمة  أجل  )من  الوطنية  األسواق  إىل 
مجال  يف  القطاع  إمكانات  )لتعزيز  والدولية  الغذايئ(  األمن  يف 
التصدير(. وهي تدابري من املشموالت املبارشة للمرفق العمومي 
والسلطات املختصة التي تشارك يف تطوير سلسلة القيمة، وترتكز 
السميك،  اإلنتاج  أنشطة  ومراقبة  ومتابعة  القدرات،  تنمية  عىل 
الغذائية، وضامن ظروف عمل الئقة للشباب والنساء  والسالمة 

عىل وجه الخصوص.

ويكشف التشخيص الذي تم إجراؤه أن الفاعلني يف سلسلة قيمة 
يتميزون  مدنني  جهة  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 

البيع  إىل  اإلنتاج  من  السلسلة،  حلقات  جميع  يف  املهن  بتنوع 

والتحويل. ويتم متثيل هذه الجهات الفاعلة من قبل املنظامت 

البحري  الصيد  لخدمات  التعاونية  )الرشكة  النشيطة  املهنية 

ومجمعات تنمية الصيد البحري(، التي تشّغل يف أعىل السلسلة 

الصيادين والنساء العامالت يف جمع الرخويات. ويتعرض هؤالء 

لقيود مثل عدم النفاذ إىل املوارد السمكية ووقف عمليات الصيد 

لفرتات طويلة، مام يؤدي إىل تقلبات وانخفاضات يف دخلهم. 

الوكالء  املنظومة  يف  الفاعلة  الجهات  ضمن  من  أيًضا  ونذكر 

املسؤولني عن املبيعات لتجار الجملة أو تجار التفصيل. والجدير 

القيمة يف الوالية قد سبق أن استفادت  بالذكر أيضا أن سلسلة 

.]...Nemo, Gemeisa, Blue Hope[ من مشاريع محددة مثل

عىل  املساندة  مشاريع  تركز  أن  يجب  فصاعًدا،  اآلن  ومن 

اسرتاتيجيات لدعم النمو االقتصادي املستدام لسلسلة القيمة من 

أجل املساهمة يف خلق فرص العمل، ال سيام تلك املتاحة للشباب، 

ولكن أيًضا يف النفاذ إىل املوارد والتحكم يف جودة املنتجات. 

تطوير  عام  كهدف  الدراسة  هذه  تحدد  املنظور،  هذا  ومن 

إسرتاتيجية التنمية التي ترمي إىل دعم النمو الشامل واملستدام 

لسلسلة القيمة. ويجب أن تركز هذه اإلسرتاتيجية بشكل أسايس 

تحمل  كام  املضافة.  والقيمة  العمل  فرص  خلق  إمكانية  عىل 

رؤية مرتكزة عىل تنافسية القطاع واستدامته وخطة عمل تدمج 

جودة  وتحسني  والتسويق  والتثمني  املستدام  باإلنتاج  النهوض 

منتجات الصيد البحري واألحياء املائية، مع األخذ بعني االعتبار 

القيمة.  سلسلة  عىل  تأثري  ذات  القطاعية  للتنمية  اسرتاتيجيات 

وتشمل هذه االسرتاتيجيات:

يزن قطاع الصيد 
البحري وتربية 

األحياء المائية في 
 والية مدنين

150 مليون دينار 

بقرابة 8800 موطن 
شغل مباشر.



صفحة 3  برنامج ممّول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

يرتكز المشروع 
التعاوني بين 

القطاعين العام 
والخاص بشكل 

أساسي على تحسين 
الجودة، ودعم 

التسويق وتطوير 
سفن الصيد الساحلي 

 بميزانية قدرها
 1.7 مليون دينار.

- الخطة الخامسية ]2020/2016[ التي تهدف إىل ترشيد استغالل 
ترتيبية وتحفيزية  إجراءات  اعتامد  السمكية من خالل  املوارد 
املائية  األحياء  وتربية  البحري  الصيد  قطاع  ملراقبة  نظام  عرب 

،)VMS مثل تركيب نظام رصد السفن(

- برنامج األداء السنوي الذي يعتمد أسلوب الترصف يف امليزانية 
حسب األهداف، ويعمل عىل ضامن االستغالل الرشيد واإلدارة 
الجيدة للموارد السمكية، عىل أساس قواعد االستغالل املستدام 

ومؤرشات األداء )مثل إنشاء الشعاب االصطناعية(.

- أهداف التنمية املستدامة التي تقرتح رؤية لتنمية والية مدنني 
رشيدة  وحوكمة  عالية  تشغيل  بقدرة  تنافيس  اقتصاد  نحو 

وتنمية مستدامة.

ويعتمد اإلطار املنهجي إلسرتاتيجية تنمية الصيد البحري وتربية 
األحياء املائية عىل ثالثة أهداف محددة:

• ضامن وتعزيز اإلنتاج املستدام لصيد األسامك وتربية األحياء 
املائية ومراقبة أدائها. ولن يتحقق هذا الهدف دون تنفيذ خطة 
وطنية للحفاظ عىل الرثوة السمكية، والتي تقاوم التجاوزات يف 

استغالل املوارد الطبيعية مثل الصيد غري القانوين،

املائية  واألحياء  البحري  الصيد  من  املنتجات  جودة  تحسني   •
املستدامة  اإلنتاج  أنظمة  دعم  ذلك  وسيشمل  وتسويقها. 
والتنافسية التي تساهم يف خلق فرص العمل والقيمة املضافة، 

املثال،  سبيل  فعىل  وتسويقها.  املنتجات  جودة  تحسني  مع 
بالجملة، والحاجة إىل الحصول عىل  البيع  نذكر تأهيل أسواق 
شهادات تثبت جودة للمنتجات، عالوة عىل بلورة خطة لتهيئة 

صيد األسامك يف بحرية البيبان وخليج بوغرارة.

• تحسني نظم اإلنتاج املستدامة للصيد البحري 
وتربية األحياء املائية. وسيعتمد تحقيق هذا 
الهدف عىل مبادرات لتحسني البنية التحتية، 
والتكوين  التحسيس  مستوى  رفع  وكذلك 
املهني وتعزيز مؤهالت الفاعلني املعنيني )من 

الصيادين وال سيام النساء الريفيات(.

جهود  مثرة  هي  نقدمها  التي  العمل  وخطة 
كافة  مع  تنفيذها  تم  التي  التخطيط  ورشة 
األطراف الفاعلة يف سلسلة قيمة صيد األسامك 
اإلجاملية  كلفته  املائية. وتقدر  األحياء  وتربية 
بحوايل 7 ماليني دينار )باستثناء البنية التحتية 
لتوسيع ميناء جرجيس املقّدر بنحو 20 مليون 
مل  التي  األخرى  التحتية  البنى  دينار ومشاريع 
يتم تقييمها بعد(. وتتضمن هذه الخطة أيًضا 

العام والخاص يركز بشكل  القطاعني  اقرتاًحا ملرشوع تعاوين بني 
أسايس عىل تحسني الجودة ودعم التسويق وتطوير سفن الصيد 

الساحيل )مبيزانية قدرها 1.7 مليون دينار(.



صفحة I 4 إرادة 

 زيارة سعادة سفير االتحاد األوروبي بتونس ماركوس 
)Marcus Cornaro( كورنارو

ماركوس  السيد  تونس  لدى  األورويب  االتحاد  سفري  سعادة  قام 
كورنارو يوم الخميس 18 مارس 2021  بزيارة إىل والية صفاقس.

وكان يف استقبال السفري السيد أنيس الوساليت وايل صفاقس حيث 
شهد هذا اللقاء »تبادال لوجهات النظر بني الطرفني بشكل مفتوح 
للغاية حول التنمية الجهوية والرهانات االجتامعية واالقتصادية 
وتحديات  التعاون  مجاالت  وكذلك   19 كوفيد  بجائحة  املرتبطة 

الهجرة«.

واجتمع السفري بعد الظهر مع األطراف املعنية يف الجهة بربنامج 
للربنامج  الوطني  املدير  درة  محمد  السيد  بحضور  »إرادة«   

والسيد خالد حشيشة مدير عام ديوان تنمية الجنوب.

الرقميات  يف  البحث  مركز  يف  عقد  الذي  االجتامع،  هذا  وركز 
الربنامج،  يف  املحرز  والتقدم  التنفيذ،  مقاربة  عىل  بصفاقس، 
ومسار صياغة وتنفيذ املرشوع التعاوين لتنمية قطاعي الصناعة 
امليكانيكية واملعدنية، والتقنيات الصحية )IMM / HT( املمول 

من قبل برنامج »إرادة«.



برنامج ممّول من 
صفحة 5 قبل اإلتحاد األوروبي

بإيجاز

إرادة بنزرت

n  الكوفيد 19 منحة لدعم املؤسسات 
الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا 

20 جانفي 2021
املنح  ملتابعة  الجهوية  اللجنة  أشغال  إطار  يف 
املُخصصة من برنامج إرادة لفائدة  املؤسسات 
املترضرة  جدا  والصغرية  واملتوسطة  الصغرى 
 20 يوم  اجتامع  ُعِقد  كوفيد19،  جائحة  من 
جانفي مبقر والية بنزرت بإرشاف السيد الوايل، 
يف  ثانية  قامئة  وضع  من  التمكن  خالله  تم 
املنصة  إىل  املقدمة  تلك  من  املؤهلة  امللفات 
ونهائية  ثالثة  قامئة  وضع  وتم  اإللكرتونية. 

بنفس الرشوط يف اجتامع يوم 4 مارس.

n  القطاع الخاص
منظومة الحليب
23 فيفري 2021

تم تتويج اجتامع املجموعة املحورية يف والية 
العمل  وخطة  خارطة  عىل  باملصادقة  بنزرت 
للتنمية املستدامة واملندمجة لسلسلة القيمة 

بحضور كل من:

السيد غازي صدقاوي: ممثل مجموعة بدر-   -
Badr-Natilait ناتييل

املهني  املجمع  ممثلة  حزقي:  ريم  السيدة   -
GIVLAIT املشرتك للحوم الحمراء والحليب
تربية  ديوان  ممثلة  الهذيل:  منى  السيدة   -

OEP املاشية وتوفري املرعى
مريب  مجمع  ممثلة  نجار:  أمينة  السيدة   -

GERT األبقار من ساللة طرانطي
- السيد خالد الرباعي: ممثل النقابة التونسية 

  SYNAGRI للفالحني بنزرت
 :Bruno Van Eeckhout السيد فان ايخوت -

رئيس فريق تنمية القطاع الخاص
املؤسسة  خبرية  شباح:  هاجر  السيدة   -

االستشارية الدولية )بلجيكا(
الفنية  الوحدة  رئيس  نايري:  معز  السيد   -

لتنمية القطاع الخاص  بربنامج »إرادة«
»إرادة«  فرع  رئيس  السلامين:  كامل  السيد   -

بنزرت
التكوين  وزارة  ممثل  العياري:  بشري  السيد   -

املهني والتشغيل امللحق »بإرادة«
القطاع  تنمية  خبري  حسني:  نسيم  السيد   -

الخاص »إرادة« – بنزرت

 n  تكوين مهني
تكوين يف مهن الغاز 

3 مارس 2021
منصة  »إنشاء  الجهوي ملرشوع  الفريق  التقى 
تكوين يف مهن الغاز« الذي يرشف عليه مركز 
الوكالة  مقر  يف  ببنزرت  والتدريب  التكوين 
املسؤولني  مع  املهني  للتكوين  التونسية 
املركزيني للوكالة وممثيل إدارات التكوين عىل 
الغاز ومركز التكوين واإلتقان بالخليدية التابع 
واملنسق  والغاز،  للكهرباء  التونسية  للرشكة 
وزارة  مستوى  عىل  »إرادة«  ملرشوع  الوطني 
مرشوع  ومدير  والتشغيل،  املهني  التكوين 
»إرادة« عىل مستوى الوكالة التونسية للتكوين 
القانوين  للخبري  الفيديو  عرب  مبشاركة  املهني، 

الدويل السيد عصامن الفياليل.
بنود  عىل  التفاوض  إىل  يرمي  االجتامع  وكان 
التونسية  الوكالة  اإلطارية بني  الرشاكة  اتفاقية 
للكهرباء  التونسية  والرشكة  املهني  للتكوين 
والغاز التي تضبط طرق توفري املوارد البرشية 
التكوين واإلتقان  والبيداغوجية والتقنية ملركز 
ببنزرت  والتدريب  التكوين  ومركز  بالخليدية 

من أجل تنفيذ املرشوع.
والجدير باملالحظة أن اجتامعا آخر سيعقد عن 
بعد يوم 10 مارس مع ممثلني عن مركز التكوين 
يف الطاقة التابع للشبكة الفرنسية لتوزيع الغاز 
بلورة  إمكانيات  مناقشة  بهدف   ،)GRDF(
لنقل املعرفة والدراية يف مجال  اتفاقية دولية 
التونسية  الوكالة  بني  الغاز  مهن  يف  التكوين 
للكهرباء  التونسية  والرشكة  املهني  للتكوين 

والغاز للشبكة الفرنسية لتوزيع الغاز.
10 مارس 2021

تم عقد اجتامع بني فريق مرشوع التكوين عىل 
الغاز  لتوزيع  الفرنسية  والشبكة  املدينة  غاز 
يف  الطبيعي  الغاز  شبكة  يف  العام  )املترصف 
فرنسا(، بهدف مناقشة إمكانيات وضع اتفاقية 
دولية لنقل املعرفة والدراية يف مجال التكوين يف 
مهن الغاز بني الوكالة التونسية للتكوين املهني 
والشبكة  والغاز  للكهرباء  التونسية  والرشكة 

الفرنسية لتوزيع الغاز.
ومتت مناقشة رشاكة طويلة األمد مع التكوين 
ببنزرت  التكوين  مركز  من  للمكّونني  املستمر 
القوت  هيالن  بحضور  الغاز  مهن  تطور  حول 
للشبكة  الدولية  املديرة   )Hélène Lagoutte(

الفرنسية لتوزيع الغاز.



صفحة I 6 إرادة 

بإيجاز
25 مارس 2021

تم عقد اجتامع عن بعد، برئاسة السيدة إيفلني 
فايان )Évelyne Vaillant رئيسة فريق خرباء 
والسيد   )GOPA األملاين  الدراسـات  مكتـب 
عصامن الفياليل )خبري قانوين دويل( مع فريق 
الغاز«  مهن  يف  تكوين  منصة  »إنشاء  مرشوع 

الذي يقوده مركز التكوين والتدريب ببنزرت.
وكان الغرض من االجتامع هو تحديد احتياجات 
املساعدة لتصميم وتنفيذ مركز تكوين يف مهن 
الغاز والذي ميكن أن يكون محورا لتدخل مركز 
الفرنسية  للشبكة  التابع  الطاقة  يف  التكوين 
الغاز  شبكة  يف  العام  املترصف  الغاز،  لتوزيع 
االتفاقية  إطار  يف  وذلك  فرنسا،  يف  الطبيعي 
الدولية لنقل املعرفة والدراية التي هي يف طور 

إضفاء الطابع الرسمي عليها.

طلب عرض مقرتحات
3 مارس 2021

تم تنظيم جلسة تكوينية/إعالمية عرب الفيديو 
حول كيفية إعداد الطلب الكامل لفائدة 15 من 
املتقدمني املرشفني عىل املشاريع الجهوية الذين 
طلب  من  األوىل  املرحلة  خالل  اختيارهم  تم 

عرض مقرتحات.

التكوين يف صناعة البالستيك
30 مارس 2021

أسفر امللتقى، الذي انعقد عرب الفيديو لتقديم 
نتائج استبيان حول االحتياجات من املهارات، 
عن طلب 110 موطن شغل شاغر خالل الـ 12 
شهرًا القادمة يف قطاع صناعة البالستيك ببنزرت.

يف  ببنزرت  املهني  التكوين  مراكز  ورشعت 
عىل  املصادقة  بعد  »إرادة«:  مترين  استيعاب 
تأسيس مرشوعني، أحدهام يقوده مركز التكوين 
والتدريب ببنزرت )إنشاء منصة تكوين يف مهن 
الغاز( واآلخر يقوده املركز القطاعي للتكوين يف 
البناء املعدين مبنزل بورقيبة )إنشاء منصة تكوين 
واعتامد لغواصني مختصني يف اللحام(، ويسعى 
منصة  إنشاء  إىل  مباطر  املهني  التكوين  مركز 

تكوين يف مجال صناعة البالستيك.
ويف هذا اإلطار، تم عقد اجتامع عن بُعد لتحليل 
عينة  باعتامد  إجراؤه  تم  الذي  املسح  نتائج 
ممثلة من الرشكات املتخصصة يف قطاع صناعة 
البالستيك. وسيتم استخدام هذه النتائج لختم 

امللف الكامل حول طلب التمويل الذي ميكن 
تقدميه إىل الجهات املانحة.

إرادة قايس

n  القطاع الخاص
دعوة لعرض مشاريع

1 مارس 2021
تم تنظيم جلسة تكوينية / إعالمية عرب الفيديو 
حول كيفية إعداد الطلب الكامل لفائدة 15 من 
املتقدمني املرشفني عىل املشاريع الجهوية الذين 
تم اختيارهم خالل املرحلة األوىل من الدعوة 

لتقديم العروض. 

منظومة الرمان
24 مارس 2021

يف إطار متابعة تنفيذ املرشوع التعاوين »دعم 
التحسني املستدام لإلنتاجية والقدرة التنافسية 
للرمان ومشتقاته يف جهة قابس«، وبشكل أكرث 
تحديًدا مهمة الدعم لالنجاز واملتابعة املحاسبية 
تنمية  ضمن  املختارة  التعاونية  للمشاريع 
القطاع الخاص-DPS  044/2020، تم عقد لقاء 
إعالمي مع املحاسبني ومقّدمي طلب املرشوع 

ورشكائهم لعرض دور املهمة وأهدافها.

n  تكوين مهني
7 جانفي2021

املوقف  وتكريس  الجهوية،  املقاربة  إطار  يف 
التنمية  أنشطة  واستدامة  لدعم  املساند 
االقتصادية وأدواتها ومشاريعها وخلق مواطن 
الشغل من خالل تنفيذ نظام للتكوين املهني 
وآلية التمكني التدريجي الستقاللية املراكز التي 
ترشف عليها اإلدارة املحلية، تم عقد االجتامع 
التقدم  لتقييم  بقابس  »إرادة«  فرع  مقر  يف 
الربنامج بشأن محور  أنشطة  انجاز  املحرز يف 

باملعوقات،  صلة  لها  والتي  املهني  التكوين 
وكذلك التوصيات وال سيام املتعلقة باملرشوع 
التعاوين »قطب تنمية املهارات يف مهن البناء، 
التي   « التكميلية  والحرف  العامة  واألشغال 
التونسية  للوكالة  تابعة  تضم 4 مراكز تكوين 

للتكوين املهني.

إرادة قفصة

n  دعوة لتقديم عروض
2 مارس 2021

الفيديو  طريق  عن  تكوين  جلسة  عقد  تم 
لفائدة 15 متقدًما بهدف الحصول عىل منحة 
طلب تقديم عروض لربنامج »إرادة« )من أصل 
31 تم تحديدها مسبًقا( حول موضوع »تقديم 

املذكرة كاملة«.
 

n  كوفيد19- - منحة لدعم املؤسسات الصغرى 
واملتوسطة والصغرية جدا

 23 فيفري 2021
املوسعة  اللجنة  اجتامع  الوالية  مقر  انعقد يف 
جدا  الصغرية  للمؤسسات  املالية  للمساعدة 
املترضرة من جائحة كوفيد19 برئاسة الكاتب 
الثانية من  العام للوالية بهدف فحص الدفعة 

دينار   3200 )مبقدار  املالية  املساعدة  طلبات 
لكل رشكة(.

ومتت املوافقة عىل 36 ملفا من أصل 48 طلبا 
معروضا عىل منصة التسجيل، أي بجملة اعتامد 
سيتم فتحه يف املرحلة الثانية يساوي 115200 

دينار تونيس.
وتجدر اإلشارة إىل أن الدفعة األوىل تضمنت 142 
ملًفا تم اختيارها من إجاميل 566 ملًفا مسجالً 
عىل املنصة. وقد تلقى أصحاب املؤسسات من 
هذه الدفعة األوىل بالفعل تحويالً قدره )3200 
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الجنوب  تنمية  ديوان  من  رشكة(  لكل  دينار 
 454.400 قدره  إجاميل  مببلغ  مبدنني   )ODS(

دينار تونيس.
وبذلك بلغ مجموع امللفات املحتفظ بها بقفصة 
178 ملفاً )الدفعة األوىل والثانية( مببلغ إجاميل 
تونيس من إجاميل 650  دينار  قدره 569.600 

ألفاً مقررة )200 ألف أورو(.

n  منظومة الفستق
10 فيفري 2021

الدعم لدراسة صياغة مرشوع  يف إطار مهمة 
تعاوين لتطوير منظومة الفستق يف قفصة، تم 
»الفستق«  املحورية  للمجموعة  اجتامع  عقد 
بقفصة  »إرادة«  الجهوي  املكتب  مقر  يف 
عن  الناتج  التعاوين  املرشوع  »صياغة  بهدف 

منظومة الفستق ».
سيتم  التي  األنشطة  الحارضون  ناقش  وقد 
التعاوين  املرشوع  هذا  إطار  يف  تنفيذها 

لتحقيق األهداف املحددة التالية:
)مجامع  املهنية  املنظامت  هيكلة  تحسني   -
التعاونية  والرشكات  الفالحية  التنمية 
قطاع  عىل  املرشفة  الفالحية(  للخدمات 

الفستق ؛
تحسني تقنيات الغراسة ونوعية الفستق.  -

تثمني الفستق وتسهيل النفاذ إىل األسواق.  -
املبــارشيـن  وغري  املبــارشون  املسـتفيــدون 

املستهدفون باملرشوع التعاوين هم:
- املشاتل النباتية

- مجامع التنمية الفالحية والرشكات التعاونية 
للخدمات الفالحية  

- الفالحون
- الشباب )تكوين يف مجال التقليم والتشذيب، 

إلخ(
الحد  أن  الشيخاوي  السيد مروان  وقد أوضح 
األقىص ملنحة املرشوع التعاوين يبلغ 500.000 

له  الرئييس  الطلب  مقدم  يكون  عندما  يورو 
صفة كيان القانون عام ويبلغ 300.000 يورو 
صفة  له  الرئييس  الطلب  مقدم  يكون  عندما 
املنحة  هذه  وستسمح  الخاص.  القانون  كيان 
املحددة  السبعة  املهنية  الفالحية  للمنظامت 
والناشطة )3 من الرشكات التعاونية للخدمات 
الفالحية و 4 من مجامع التنمية الفالحية( مبا 

ييل:
)مجفف،  الفستق  معالجة  معدات  رشاء   -

مقرش، آلة تعبئة األكياس ، مطحنة(
- االستفادة من املساعدة الفنية

- االستفادة من عمليات التكوين
ومسؤوليات  صالحيات  الخبري  أوضح  وأخريًا، 
مقدم الطلب الرئييس الذي سيسهر عىل إنشاء 

املرشوع التعاوين والترصف يف املنحة.
وسيتم تحديد قائد املرشوع )أو مقدم الطلب 
بخربته  املتعلقة  املعايري  أساس  عىل  الرئييس( 
املالية  وقدرته  مامثلة،  مشاريع  إدارة  يف 
الترصف  حيث  )من  اإلدارية  واستقالليته 

الالمركزي يف امليزانية(. ويعترب القطب التنموي 
بقفصة )PCG(، حتى اجتامع اليوم، هو الهيكل 

األكرث مؤهال لهذه املهمة. 
طلب  مقدم  أيًضا  التعاوين  املرشوع  ويتطلب 
مشارك يتمتع بخربة فنية معرتف بها يف مجال 
الفستق. والهيكل األكرث قدرة عىل لعب هذا 
الدور هو املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

بقفصة.
كام سيتم دعم هذين الهيكلني من قبل اللجنة 
أعضاء  من  رئييس  بشكل  املكونة  االستشارية 
بني  الحوار  منرب  وأعضاء  املحورية  املجموعة 
من  يتكون  والذي  والخاص،  العام  القطاعني 
بتنمية  املعنية  قفصة  جهة  هياكل  جميع 

القطاع الخاص.
رشكاء  أخرى  جهة  من  املرشوع  ويتطلب 
مثل  الفستق  منظومة  تطوير  دعم  ميكنهم 
اإلرشاد  )وكالة  للبحوث  بوزيد  سيدي  مركز 

والتكوين الفالحي( وجامعة قفصة.

5 مارس 2021
للمناقشة  الفيديو  عرب  اجتامع  عقد  تم 
واملصادقة عىل دراسة صياغة املرشوع التعاوين 

لتنمية منظومة الفستق.
وقدم بإيجاز السيد الشيخاوي، الخبري املسؤول 
التعاوين،  املرشوع  صياغة  دراسة  مهمة  عن 
املتوقعة  والنتائج  الدراسة  هذه  أهداف 
للمرشوع، موضًحا  التقديرية  امليزانية  وكذلك 
)أي  يورو  قدرها 500.000  ميزانية  اقرتح  أنه 
1.630.655 دينارا تونسيًا(( مبا يسمح بتطوير 
مينح  دعم  شكل  يف  تقدم  الفستق  منظومة 

ملقدم الطلب الرئييس النجاز هذا املرشوع.
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وتشمل هذه املنحة:
تقشري،  )آلة  الفستق  - رشاء معدات معالجة 
آلة تكسري، مجفف صناعي، مطحنة نفايات 
من  طاوالت  مفرغة،  تعبئة  آلة  الفستق، 
منظامت   7 لصالح  للصدأ(  املقاوم  الفوالذ 
التعاونية  الرشكات  من   3( مهنية  فالحية 
للخدمات الفالحية و 4 من مجامع التنمية 

الفالحية(.
- التكوين يف مجال العمليات الزراعية الجيدة 
املهنية  للمنظامت  الرشيدة  والحوكمة 

الفالحية.
أسواق  وإيجاد  الفستق  تثمني  يف  خربة   -

جديدة.
عىل  تحسينات  بإدخال  املشاركون  وأوىص 
نهاية  امليزانية. ويف  مكونات املرشوع وتوزيع 
صياغة  دراسة  عىل  األعضاء  صادق  االجتامع، 
املرشوع التعاوين ووافقوا عىل اختيار القطب 
للحصول  رئييس  كمتقدم  بقفصة  التنموي 
أوصوا  كام  املرشوع.  هذا  لتنفيذ  املنحة  عىل 
بأن تكون املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
)لتقديم  املشارك  الطلب  مقدم  هي  بقفصة 
يكون  وأن  الفستق(  مجال  يف  الفنية  خربتها 
بحث  مؤسسات  مع  رشاكة  عالقات  للقطب 
بسيدي  الزراعية  للبحوث  الجهوي  )املركز 
املعهد  صفاقس،  يف  الزيتونة  معهد  بوزيد، 
وجامعة  بتونس  الزراعية  للبحوث  الوطني 

قفصة(.

n  منظومة السياحة البديلة
23 مارس 2021

انتظمت بقفصة ورشة عمل بقيادة الخبريين 
قدورة  أحمد  السيدين  املهمة  عن  املسؤولني 
أعضاء  من  شخًصا   30 بحضور  الفزاين  وعيل 
الخاص  والقطاع  العام  ]القطاع  قفصة  منصة 
القدرات  تعزيز  بهدف  املدين[  واملجتمع 
العام  القطاعني  بني  الحوار  منصات  وتشغيل 
والخاص ودعم صياغة وتنفيذ خطة عمل هذا 

املنرب.
التي  املشاريع  تحديد  عىل  املشاركون  واتفق 
ستحتفظ بها منصة الحوار بني القطاعني العام 
املستقبلية.  العمل  خطط  لصياغة  والخاص 

وهذه املشاريع هي:
اإلطار  يف«تحليل  يتمثل  مشرتك،  مرشوع   •

الطبيعية:  املوارد  عىل  للحفاظ  التنظيمي 
يتيح  مرشوع  وهو  والهواء«  والرتبة  املياه 
مواجهة تغريات املناخ وإيجاد حلول لقضايا 
املياه وتدهور األرايض الناجم عن االستغالل 
الناجم بشكل رئييس  الهواء  املفرط، وتلوث 
ورشكة  التونيس  الكياموي  املجمع  عن 
الجوفية  املياه  وتلوث  قفصة،  فوسفاط 
والنزوح من  الفوسفات،  الناجم عن صناعة 
والهجرة  قفصة،  مدينة  إىل  الريفية  املناطق 
إىل املدن الساحلية وإىل أوروبا، وتآكل الرتبة 
عنه  ينجر  ما  وهو  العضوية  املواد  وفقدان 
ترك األرايض من قبل الفالحني ومريب املاشية 
يف قفصة. كام أنه من الرضوري الحفاظ عىل 
النظام البيئي لقفصة )الحيوانات والنباتات( 
مثل  مستمر  تدهور  حالة  يف  بات  الذي 
واحات قفصة والقرص واللة والقطار وغريها. 
التنمية  صلب  يف  يندرج  املوضوع  وهذا 

املستدامة.
• مرشوع موضوعي، أال وهو »تنمية السياحة 
السياحة  من  النوع  هذا  ويتمتع  البديلة«. 
عن  وبعيًدا  قفصة  يف  هائلة  بإمكانيات 
السياحة الساحلية التي طاملا اعتمدت عليها 
الرهان  أيضا  سيكون  املرشوع  وهذا  تونس. 
السياحة. فهو يقدم منتجات  الجديد لوزير 
بعد  يوما  املتزايد  للطلب  تستجيب  جديدة 
من خالل  إلخ(  غذايئ،   ، بيئي   ، )ثقايف  يوم 
التاريخية  واملعامل  األثرية  املواقع  تثمني 
والعالج  السياحية  واملسالك  الريفية  والنزل 
مبياه البحر وتطوير الحرف اليدوية والصناعة 

التقليدية عامة يف قفصة.

بإيجاز
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]PAM[ منظومة النباتات العطرية والطبية  n
16 مارس 2021

املحورية  املجموعة  وضعتها  التي  الرؤية  إن 
تتمثل يف »سلسلة قيمة من منظومة النباتات 
العطرية والطبية العضوية املزروعة واملتنوعة 
قفصة،  جهة  اقتصاد  يف  واملندمجة  واملطورة 
وتنمية  الشغل  ملواطن  مصدرا  ستكون  والتي 
الدخل« باإلضافة إىل محاور إسرتاتيجية محددة 
العضوية واملزروعة يف  املنظومة  لتطوير هذه 

قفصة، وهي:
املحور األول: التكوين وتعميم املعرفة واإلرشاد

املحور الثاين: اإلنتاج والجودة
املحور الثالث: التسويق

املحور الرابع: البحث والتطوير
وقد أشار السيد عمري شفيق، الخبري الوطني 
األهداف  إىل  املهمة،  عن  واملسؤول  الرئيس 

التالية:
- دعم خصال االحرتاف والتخّصص لدى ممثيل 
العطرية  النباتات  ملنظومة  القيمة  سلسلة 

CDV -PAM والطبية
)التحسني  السلسلة  منتجات  وتثمني  تنويع   -

الوظيفي(
)تحسني  املنظومة  ملنتجات  الرتويج  دعم   -
معايري  واحرتام  العالمات،  ووضع  الجودة، 

السوق...(
ثم استعرض اإلجراءات التي يتعني القيام بها فيام 
امليزانية  اسرتاتيجي وكذلك  يتعلق بكل محور 

والجدول الزمني لتنفيذ هذه اإلجراءات.
عن  الناتجة  املرشوع  جذاذات  قدم  وأخريًا،   

خطة العمل هذه وهي:

العطرية  الزيوت  الستخالص  وحدة  إنشاء   - 1
ومنتج النباتات العطرية والطبية العضوية 

املجففة
إنشاء وحدة لتصنيع علف املاشية والسامد   - 2

)عىل أساس املنتجات الثانوية للتقطري(
إنشاء وحدة إلنتاج وتعبئة توابل الزعفران   - 3

واملُحليات املستخرجة من نبات »ستيفيا«
العطرية  النباتات  إلنتاج  مشتل  إنشاء   - 4

والطبية العضوية

n  التكوين املهني
منظومة النسيج واملالبس

25 جانفي 2021
دراسة  بهدف  الفيديو  عرب  اجتامع  عقد  تم 
لـوكالة  تابع  غري  مبنى  وتجهيز  كراء  رشوط 
التكوين املهني، وقادر عىل إيواء مركز تكوين 
)تم  واملالبس«  »النسيج  لـ  مخصص  بقفصة 
التخطيط لبناء مركز التكوين خالل سنتني عىل 

األقل(.
املتوفرة يف  اإلمكانيات  الحارضون  تدارس  وقد 
إطار برنامج »إرادة« لتحّمل كلفة كراء مساحة 
خاصة تبلغ 700 مرت مربع وإعدادها وتهيئتها 
الستيعاب التكوين يف ميدان النسيج مؤقتًا يف 

قفصة.
متت  التي  املختلفة  اإلمكانيات  وتتطلب 
االتحاد  بعثة  مستوى  عىل  تحكيام  مراجعتها 
الوكالة  من  كبريًا  ودعاًم   )DUE( األورويب 
هذا  لتحقيق  املهني  للتكوين  التونسية 
املرشوع الذي يلبي احتياجات وتطوير إنتاجية 

املؤسسات والذي سيساهم يف إدماج الشباب.

29 جانفي 2021
تم تنظيم لقاء يوم الجمعة 29 جانفي بني ممثل 
معز  )السيد  املهني  للتكوين  التونسية  الوكالة 
بو عجيلة( وممثيل برنامج إرادة )السيد لطفي 
 )Anne Quai( كواي  آن  والسيدة   - سعيدان 
لتحديد جدوى مرشوع إيجار مبنى مبساحة 700 
مرت مربع يف قفصة. ومّكن تبادل وجهات النظر 
مراحل  عىل  الضوء  تسليط  من  املشاركني  بني 

العمل املتوقعة  قبل املصادقة عىل االقرتاح.
الوكالة  مع  االتفاق  تم  االجتامع  هذا  وعقب 
فريق  انتقال  عىل  املهني  للتكوين  التونسية 
من اإلدارة العامة لألشغال والتجهيز إىل قفصة 

للنظر يف:
توفري مساحة 50 مرت مربع يف مركز التكوين   -
يخصص  بالعقيلة  املستقل  والعمل  املهني 

للتكوين يف ميكانيكا آالت الخياطة ،
تقييم معدل إشغال األقسام الدراسية مبركز   -

التكوين املهني والعمل املستقل 
تكلفة إصالح املبنى املؤجر   -

وكذلك تكلفة تهيئة القسم البيداغوجي.  -
وسيزور املدير العام للوكالة التونسية للتكوين 
شهر  من  األول  األسبوع  خالل  قفصة  املهني 
فيفري لتقييم الخيارات املتاحة لتحديد املوقع 
قفصة  املهني  التكوين  ملركز  بالجهة  املؤقت 

القرص.
16 مارس 2021

تم عقد اجتامع إعالمي عن طريق الفيديو حول 
النتائج األخرية التي نقلتها بعثة االتحاد األورويب 
فيام يتعلق مبرشوع النسيج واملالبس يف قفصة. 
وتكمن املشكلة املرتبطة بدعم مركز التكوين 
وإعادة  لهدم  بقفصة يف وجود مرشوع سابق 
بناء هذا املركز. وتم النظر يف مختلف الحلول 
البديلة من أجل إحياء هذا املرشوع عىل غرار: 
كراء املبنى - املساحة املتاحة يف مركز التكوين 

املهني والعمل املستقل بالعقيلة.
إعادة  برمجة  هو  مؤخرًا  املعتمد  الحل  وكان 
للجناح  األولوية  إعطاء  مع  جديد،  مركز  بناء 

املخصص للتكوين يف مجال النسيج واملالبس.
وينص برنامج »إرادة« لوالية قفصة عىل:

التكوين  مركز  يف  م  م   50 مساحة  توفري   •
املهني والعمل املستقل بالعقيلة للتكوين 

يف ميكانيكا صيانة آالت الخياطة،
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واملعدات  املواد  وتركيب  امليزانية  إعداد   •
يف  تقدميها  سيتم  التي  للتخصصات  الالزمة 
انتهاء  مبجرد  بقفصة  املهني  التكوين  مركز 
املخصص  الجناح  يف  البناء  إعادة  أشغال 

للتكوين يف املالبس،
• تكوين املكونني عىل التخصصات املقدمة يف 
مركز التكوين املهني بقفصة ومركز التكوين 

املهني والعمل املستقل بالعقيلة،
• إعادة النظر يف مراجع املهنة،

• مراجعة / وضع برامج تكوينية: تخصص يف 
شهادة   - الجودة  مراقبة   + الضغط   / اليك 
الكفاءة  شهادة  يف:  دبلوم   - التصنيع  وكيل 
املهنية لعامل تصنيع )CAP( - مؤهل تقني 
فني )BTP/IH-BTP( لصانع منوذج وتقنية 
 )BTS( سام  تقني  مؤهل  منهج   – املالبس 
خياطة  آلة  صيانة  يف  فني  تقني  مؤهل   -

 .)BTP(

n  منظومة الفالحة
17 مارس 2021

تم عقد لقاء عرب الفيديو مع السيد آالن بوستان 
مبكتـب  الفالحي  الخبري   ،)Alain Bustin(
الدراسـات األملاين )CT Gopa( واملكلف مبهمة 
لصياغة  الفالحي  املهني  التكوين  ملركز  الدعم 
املذكرة املوجزة حول مرشوع التكوين املهني يف 
املجال الفالحي )عىل وجه الخصوص التشجري(.

أن  بوستان  السيد  أوضح  املناسبة،  وبهذه 
شامل  متاسك  إىل  يسعى  أن  يجب  املرشوع 

انطالقا من إشكالية محددة من أجل:
الجهوية  الفالحة  ملشاكل  االستجابة   •
)االستغالل املفرط للموارد املائية، املامرسات 

السيئة ، نقص االستدامة(
• االعتامد عىل رشاكات ملموسة بني القطاعني 
التشغيل  احتياجات  وتقييم  والخاص  العام 

ملختلف أنواع الرشكات،
من  محددة  ألصناف  الواضح  االستهداف   •
السكان  من  الهشة  والفئات  املستفيدين 
املهني  التكوين  مركز  لهم  سيقدم  الذين 

الفالحي تكويناً يلبي االحتياجات ،
قدرات  وتقوية  التكوين  مركز  تجهيز   •

املكّونني.
وتركز االجتامع عىل النقاط التالية:

• تعزيز مهارات صغار الفالحني يف القطاعات 
التي سيتم تطويرها يف قفصة يف إطار سالسل 
القيمة )الفستق، الغراسات العطرية والطبية 

العضوية PAM، وزيت الزيتون(
الفالحي  املجال  يف  املهني  التكوين  تطوير   •

ملواصلة إيجاد حل ملشكلة الفالحة الجهوية
)األبقار،  املوايش  تربية  التكوين عىل  تطوير   •

املاعز، األرانب، إلخ(
اإلمكانات  ذات  الفالحة  أنواع  عىل  التعرف   •

التنموية
رشكات  إنشاء  يف  الراغبني  الشباب  تحديد   •
وإصالح  اللف  )إعادة  فالحية  خدمات 
مضخات املياه، الجني، تقليم، تطعيم، إلخ...(
واملهارات  املشاريع  إدارة  جوانب  تضمني   •

بإيجاز
القطاع  الشبان يف  الباعثني  اللينة يف تكوين 

الفالحي.
االختيار بني التكوين األسايس و / أو املستمر   •
عىل أساس نهج تشاريك مع املهنيني )رشاكة 

بني القطاعني العام والخاص(
طرق التكوين )بعث املدرسة امليدانية، وحدة   •

متنقلة لالقرتاب من الفالحني يف حقولهم(
• التعرف عىل احتياجات أرباب العمل من اليد 

العاملة املاهرة
اندماج  لتحقيق  الشباب  احتياجات  تحديد   •

مهني أفضل
وتجدر اإلشارة إىل أنه تم بالفعل إجراء مسح 
للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية ومجامع 
التنمية الفالحية شارك فيه حوايل 158 فالحا من 
جوان إىل أوت 2020 من قبل طاقم التدريس يف 

مركز التكوين املهني الفالحي بالقرص.
  كام تجدر اإلشارة إىل أنه تم توفري مبلغ مليون 
يورو ملراكز التكوين املهني العمومية يف قفصة 
االتحاد  من  املمول  »إرادة«  برنامج  من خالل 
التكوين  ملشاريع  منحة  شكل  عىل  األورويب 

املهني.

إرادة  سيدي بوزيد

n  القطاع الخاص 
دعوة لعرض مشاريع

4 مارس 2021
تم تنظيم اجتامع تكويني/إعالمي عرب الفيديو 
للعروض  الكامل  الطلب  إعداد  كيفية  حول 
املتقدمني  من   15 لفائدة  للمشاريع  الجهوية 
بطلب مشاريع الذين تم اختيارهم بعد املرحلة 

األوىل.
السيد  قبل  من  االجتامع  هذا  تنشيط  وجرى 
شكيب بن مصطفى خبري املؤسسة االستشارية 
فان  السيد  مبشاركة   )IBF )بلجيكا  الدولية 
إيكهوت )Van Eeckhout( رئيس فريق العمل 

باملؤسسة.
 وتتمثل املراحل التالية هي:

 • 18 مارس 2021:توجيه األسئلة إىل
sidibouzid@aapirada.org 

موقع  عىل  الردود  نرش   :2021 مارس   26  •
»إرادة« و ديوان تنمية الوسط الغريب 

النهائية  امللفات  استالم   :2021 أفريل   12  •
كاملة.
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 ورش عمل لتعزيز قدرات وعمل منصات الحوار بين 
 ]PDPP[ القطاعين العام والخاص

يف إطار تعزيز القدرات وعمل منصات الحوار بني القطاعني العام والخاص يف 

الجهات ودعمها يف مجال صياغة وتنفيذ خطط عملها، نظم برنامج »إرادة« 

.)IBF ورش عمل بالتعاون مع مركز خربة املؤسسة االستشارية الدولية )بلجيكا

وتهدف ورش العمل إىل دعم أعضاء هذه املنابر يف تحديد رهانات الالمركزية 

والتنمية املحلية، باإلضافة إىل التموقع االسرتاتيجي وجاذبية الجهة.

وسيتم دعم منصات الحوار لتعزيز أدوارها ومهامها، وطريقة عملها بعد قياس 

األداء واستعراض املامرسات الجيدة الكفيلة بتنفيذ نظريات التغيري.

وتوىل تنشيط هذه الورش الخبريان السيدان أحمد قدورة وعيل فزاين وفرق 

من املكاتب الجهوية  إلرادة باإلضافة إىل أعضاء من منصة الحوار بني القطاعني 

العام والخاص.

ڤابس ـ 31 مارس 2021

جندوبةـ  11 جانفي 2021

مدنني ـ 30 مارس 2021

سيدي بوزيذ ـ 25 مارس 2021
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منظومة الزيتون
22 مارس 2021

اإلسرتاتيجية  الخطة  إطالق  إعادة  إطار  يف 
اجتامع  لعقد  التخطيط  تم  الزيتون،  ملنظومة 
من قبل املجموعة املحورية الخاصة باملنظومة 
وإجراء  العملياتية  الخطة  ملراجعة   )GTHO(

التحسينات الالزمة.
الجهوي  الفرع  فريق  االجتامع  هذا  أدار  وقد 
من  خامتته وضع جدول عمل  وتم يف  إلرادة. 
اإلسرتاتيجية  الدراسة  االنتهاء من  أجل ترسيع 

لتطوير سلسلة القيمة.
 .

n  التكوين املهني
26 جانفي 2021

تم عقد لقاء جمع بني السيد األسعد الحجالوي 
بوزيد  بسيدي  املهني  التكوين  مركز  مدير 
التكوين  عن  املسؤول  حمدي  رياض  والسيد 
املهني والسيد رفيق جاليل مدير مكتب »ارادة« 
 Anne( كواي  آن  والسيدة  بوزيد  سيدي  يف 
خالل  تم  واملالبس،  النسيج  خبرية   )Quai
سيدي  بجهة  األنشطة  استعراض  من  التمكن 
بوزيد وخطة تهيئة املباين وعرض الخدمة التي 

سيقدمها مركز التكوين لصالح الرشكات.
25 فبفري 2021

اإلرشاد  بوكالة  التكوين  اجتامع ملركز  تم عقد 
والتكوين الفالحي يف سيدي بوزيد حول التقدم 
والبقول  األشجار  غراسة  مرشوع  يف  املحرز 
ملهارات  االحتياجات  حول  النقاش  وتعميق 

محددة ليتم ضبطها مع 30 منتجا.

قطاع النسيج واملالبس
5 مارس 2021

تم تقديم مرشوع النسيج واملالبس أمام ممثيل 
وكذلك  املرشوع   عن  املرشف  التكوين  مركز 

فريق »إرادة« واملسؤولني عن التكوين املهني.

هذا  بأن  التذكري  الخصوص  وجه  عىل  وتم 
املرشوع يستجيب لتوقعات الصناعيني يف الجهة 
يف ضوء املسح الذي أجري نهاية عام 2020، وأن 
بعث التخصصات املختلفة يعتمد عىل مساحة 
أيد  وقد  التكوين.  مركز  يف  املتوفرة  م   457
والنتائج  املقاربة  هذه  االجتامع  يف  الحارضون 

املعروضة.
ويستعد الخبري املكلف مبرشوع النسيج واملالبس 
بحضور  الجهة  حول  اجتامع  موعد  لتحديد 
من  الفاعلني/املستفيدين  ومختلف  الصناعيني 

أجل انضاممهم إىل برنامج إرادة.
19 مارس 2021

التكوين  مدير  الحجالوي  لسعد  السيد  التقى 
املهني بسيدي بوزيد بالسيدة آن كواي  خبرية 
النسيج يف إطار برنامج »إرادة« للميض قدًما يف 

صياغة املذكرة الفنية املوجزة.

إرادة جندوبة

n  القطاع الخاص
دعوة لتقديم مقرتحات

25 فيفري 2021
املهني  التكوين  مركز  يف  اجتامع  عقد  تم 
اختيارهم  تم  متقدًما   17 بحضور  بجندوبة 
العروض.  تقديم  دعوة  من  األوىل  املرحلة  يف 
والجوانب  الظروف  إعداد  هو  الهدف  وكان 
الوعي  ولزيادة  بعد  عن  للعمل  اللوجستية 
وتعبئة املتقدمني السبعة عرش املختارين مسبًقا 

الستكامل طلباتهم الخاصة بتقديم العروض.
3 مارس 2021

لتقديم  الدعوة  من  الثانية  املرحلة  إطار  يف 

مقرتحات التي أطلقها برنامج »إرادة« لتمويل 
املشاريع الجهوية، تم تنظيم جلسة تكوينية/
إعالمية عرب الفيديو حول طرق إعداد الطلب 
لفائدة  وذلك  تقديم مقرتحات  لدعوة  الكامل 
اختيارهم  تم  الجهوية  للمشاريع  متقدًما   17
مسبًقا وضبطهم يف والية جندوبة خالل املرحلة 

األوىل من دعوة تقديم املقرتحات.
وتم خالل هذا االجتامع تقديم ملخص يوضح 
النهائية  واآلجال  واإلجراءات  الخطوات  جميع 
وال  كاملة،  طلباتهم  إنهاء  يف  املتقدمني  لدعم 

سيام هيكلية اإلطار املنهجي وامليزانية ...
مركز  من  خرباء  االجتامع  هذا  تنشيط  وتوىل 
)بلجيكا الدولية  االستشارية  باملؤسسة  الخربة 

) IBF

منظومة الزيتون
4 مارس 2021

املجموعة  أعضاء  لبعض  اجتامع  عقد  تم 
الجهوي  الفرع  مبقر  الزيتون  لزيت  املحورية 
حول  األشغال  إطالق  إلعادة  »إرادة«  لربنامج 
والية  يف  الزيتون  زيت  قيمة  سلسلة  تطوير 
الحوار  منصة  رئيس  نائبة  بحضور  جندوبة 
منية  السيدة   ، والخاص  العام  القطاعني  بني 

بإيجاز
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الخاصة  املحورية  املجموعة  ورئيس  بوعزيزي 
وناقش  الساملي.  مروان  السيد  الزيتون  بزيت 
اتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات  الحارضون 
لتحديث خطة العمل املتعلقة بتطوير سلسلة 
القيمة لزيت الزيتون وحددوا مشاريع تطويرها 

لتقدميها إىل املانحني ليتم متويلها وانجازها.

 منظومة تربية النحل
9 مارس 2021

يف إطار إعادة إطالق أشغال املجموعة املحورية 
لرتبية النحل، تم عقد اجتامع يف مركز جندوبة 
الخلفاوي  الله  سعد  السيد  بحضور  لألعامل 
رئيس منصة الحوار بني القطاعني العام والخاص 
بجندوبة، والسيد كامل العلوي املدير الجهوي 
لديوان تنمية الغابات واملراعي بالشامل الغريب 
وكذلك  النحل،  لرتبية  التعاوين  املرشوع  وقائد 
آخرين  وأعضاء  إلرادة  الجهوي  الفرع  فريق 
من املجموعة املحورية، ملناقشة إعادة إطالق 
األشغال، وتحديد األنشطة املستقبلية، وإرشاك 
العمل،  خطة  تحديث  يف  ودعمهم  األعضاء 
التنمية والبحث عن  وضبط أولويات مشاريع 

مصادر التمويل.

12 مارس 2021
مع  اآلراء  وتبادل  لالتصال  اجتامع  أول  ُعقد 
الجامعية«  التجارية  »العالمة  مرشوع  فريق 
الذي تنفذه املنظمة الدولية للملكية الفكرية 
للمواصفات  الوطني  املعهد  تونس  يف  وميثلها 
و امللكية الصناعية. وتم تقديم املرشوعني مع 

تربية  قطاع  عىل  والرتكيز  خصوصياتهام  إبراز 
نقاط  ومراجعة  استعراض  جرى  ثم  النحل. 

التكامل والتقاطع بني املرشوعني. 
16 مارس 2021

لتطوير  التعاوين  املرشوع  تنفيذ  دعم  إطار  يف 
تربية النحل يف والية جندوبة، ولتسهيل عمل 
األنشطة  انجاز  يف  رشكائه  مع  الطلب  مقدم 
مع  عمل  جلسة  عقد  تم  الواقع،  أرض  عىل 
السيد  بـ  ممثالً  الغريب  الشامل  تنمية  ديوان 

كامل الرزايقي ، ديوان تنمية الغابات واملراعي 
العلوي  كامل  بالسيد  ممثالً  الغريب  بالشامل 
وفريق املكتب الجهوي »إرادة« ممثالً بالسيد 
محمد العريب املناعي والسيد لطفي السلطاين 

خبري تنمية القطاع الخاص.
اإلطارية  االتفاقية  محتوى  الحارضون  وناقش 

األعوان  وانتداب  املعدات  رشاء  وإجراءات 
وضامن  السليم  للتشغيل  املالمئة  والظروف 

استدامة األنشطة عىل امليدان.

 دعم الرشكات الصغرى واملتوسطة 
والرشكات الصغرية جدا املترضرة من جائحة 

كوفيد 19
24 مارس 2021

متت معالجة وتحليل 119 طلبًا ميثلون الدفعة 
الثانية من طلبات الدعم املقدمة من الرشكات 
الصغرية  والرشكات  واملتوسطة  الصغرى 
والية  يف  كوفيد19  جائحة  من  املترضرة  جدا 

جندوبة.
من  أصحابها  وسيستفيد  طلبًا  تأهيل69  تم 

املنحة التي يوفرها برنامج »إرادة«.

n  تكوين مهني
منظومة اللحام

21 جانفي 2021
السيد  الفيديو بحضور  اجتامع عرب  تنظيم  تم 
منترص السعيدي الخبري املكلف مبنظومة اللحام 
 Évelyne Vaillant فايان  إيفلني  والسيدة 



صفحة I 14 إرادة 

والسيد جالل الطويهري والسيد طارق الغزواين 
األشغال  سري  تقدم  عىل  النقاش  تركز  حيث 
واملراحل املستقبلية ملرشوع اللحام / التكوين 

املهني يف جهة جندوبة.
12 مارس 2021

السيدة  الفيديو بحضور  اجتامع عرب  تم عقد 
إيفلني فايان  Évelyne Vaillantوالسيد ياسني 
باشا والسيد منترص السعايدي الخبري الوطني 
والسيد لطفي السلطاين والسيد طارق الغزواين 
جالل  والسيد  املناعي  العريب  محمد  والسيد 
منظومة  يف  األشغال  تقدم  ملناقشة  الطويهري 
اللحام وتبادل الرأي حول فرص نجاح املرشوع.

17 مارس 2021
يف  الرشكات  احتياجات  حول  مسح  إلطالق 
الجهة من املهارات يف قطاع »اللحام«، عقدت 
التشخيص  بشان  الفيديو  عرب  تكوينية  جلسة 
الرتايب بإرشاف السيدة إيفلني فيان رئيسة فريق 
السادة  وبحضور  األملاين،  الدراسـات  مكتـب 
ومحمد  الغزواين  وطارق  السلطاين   لطفي 
و 4 مكونني  الطويهري  املناعي وجالل  العريب 

من مركز التكوين املهني بجندوبة.
24 مارس 2021

بجندوبة  »إرادة«  فرع  بني  اجتامع  عقد  تم 
وأليكس  األملاين  الدراسـات  مكتـب  وخرباء 
بوسيري Alex Bussière  املسؤول عن االنتداب 
ملَِهن اللحام يف كندا، ودار النقاش حول إمكانيات 

الرشاكة لصالح مهن اللحام يف جهة جندوبة.
25 مارس 2021

تنشيط جلسة يف  تم  اللحام،  اطار مرشوع  يف 
مركز التكوين املهني بجندوبة من قبل جالل 
الطويهري املسؤول عن التكوين املهني وطارق 
الغزواين مدير املركز وبحضور ستة مكونني من 

املركز املعني مبرشوع اللحام لبدء التحقيق حول 
هذه املنظومة مع الرشكات يف الجهة.

منظومة املخابز واملعّجنات
23 فيفري 2021

مرشوع  إلطالق  الفيديو  عرب  اجتامع  عقد  تم 
القطاع  هذا  يف  الخبري  مع  واملعجنات  املخابز 
Thomas Tef- شامبالند تيفري   توماس 

محمد  الوطني  والخبري   fri-Chambelland
الخنييس بحضور جالل الطويهري مدير التكوين 

بجهة جندوبة.
3 مارس 2021

منظومة  الفيديو حول  عرب  اجتامع  تنظيم  تم 
توماس  السادة  بحضور  واملعجنات«  »املخابز 
Thomas Teffri-Chambel-  تيفري شامبالند
land، الخبري الدويل يف القطاع، ومحمد الخنييس 
الخبري الوطني وجالل الطويهري املسؤول عن 
بجندوبة وعثامن  إرادة  بفرع  املهني  التكوين 
دراهم  بعني  الفندقية  املدرسة  مدير  الواكدي 
وسامي العالين مدير املركز القطاعي للتكوين 
يف التقنيات الفندقية بطربقة CSFTH ومنصف 
ومراد  ملركز   لنفس  الفني  املنسق  القرييش 
الجندويب  مكّون  يف »املرطبات« باملركز املذكور.
من  سواء  املركزين  تقييم  االجتامع  أتاح  وقد 

حيث املعدات املتاحة أو املوارد البرشية.
11 مارس 2021

مبنظومة  الخاصة  املجموعة  أشغال  إطار  يف 
املخابز واملعجنات، تم عقد جلسة عرب الفيديو 
بحضور السادة توماس تيفري شامبلالند الخبري 
الدويل يف القطاع والسيد محمد الخنييس الخبري 
فرع  رئيس  املناعي  العريب  ومحمد  الوطني 
»«إرادة« بجندوبة وجالل الطويهري املسؤول 

وعثامن  إرادة  بفرع  املهني  التكوين  عن 
الفندقية بعني دراهم.  الواكدي مدير املدرسة 
اإلطار  سري  تقدم  مناقشة  الجلسة  خالل  وتم 
عىل  عالوة  املوجزة  الفنية  والجذاذة  املنهجي 
اإلعداد لزيارة الخرباء إىل مراكز التكوين املعنية 

باملرشوع. 

19 و 20 مارس 2021
املخابز  مبنظومة  املتعلق  املرشوع  إطار  يف 
واملعجنات، قام يوم 19 مارس الخرباء املكلفون 
الدراسـات  مبكتـب  الخربة  مركز  قبل  من 
شامبلالند  تيفري  توماس  السادة  وهم  األملاين 
ومحمد الخنييس رفقة رئيس املكتب الجهوي 
إلرادة محمد العريب املناعي وجالل الطويهري 
املسؤول عن التكوين املهني بزيارة أوىل يوم 20 
مارس إىل املركز القطاعي للتكوين يف التقنيات 
للوكالة  التابع  بطربقة   )CSFTH( الفندقية 
وزيارة   )ATFP( املهني  للتكوين  التونسية 
ثانية يوم 20 مارس إىل املدرسة الفندقية بعني 
دراهم التابعة لوكالة التكوين يف مهن السياحة 
)AFMT(، وذلك بهدف حرص معدات ومباين 
املركزين واملناقشة مع املكونني من أجل تحديد 

املركز الذي سيكون املرشف عىل املرشوع.

بإيجاز



برنامج ممّول من 
صفحة 15 قبل اإلتحاد األوروبي

إرادة القصرين

25 مارس 2021
الندوة الجهوية حول برنامج إرادة:

نظم ديوان تنمية الوسط الغريب ندوة جهوية 
القرصين  وايل  برعاية  إرادة  برنامج  حول 
وبحضور أعضاء منرب الحوار بني القطاعني العام 
والخاص وممثلني عن القطاعني العام والخاص 

واملجتمع املدين.
والنتائج  اإلنجازات  لعرض  فرصة  الندوة  وكان 
القرصين  والية  يف  إرادة  برنامج  حققها  التي 
منذ انطالقه سنة 2017 إىل غاية اليوم، باإلضافة 
إىل خطط العمل الخاصة بالتنمية اإلسرتاتيجية 
واملستدامة لقطاعات »الرخام« و«التني الشويك« 

واملشاريع التعاونية فيها.

إرادة مدنين

n التكوين املهني
تنجيد السيارات واألثاث

26 فيفري 2021
اتصل فريق إرادة بخرباء دوليني يف مجال تنجيد 
تروليل   ارنو  ]السيد  األثاث  وتنجيد  السيارات 
Arnaud Trollé- مدير مركز التكوين املستمر 
»املعرفة   Savoir-faire & Découvert

بدعم  املتعلق  ملرشوعه  بروان[  واالكتشاف« 
أول  تنظيم  وتم  املهني مبدنني.  التكوين  مركز 
اتصال مع مركز التكوين املستمر يف روان لعرض 

تقدميي للمرشوع ورشوط التنفيذ.
18 مارس 2021

تم تنظيم جلسة عمل بني ممثيل مركز« املعرفة 
واالكتشاف » ومركز التكوين املهني يف مدنني. 
توضيح  هو  االجتامع  هذا  من  الهدف  وكان 
املحليني  والحرفيني  التكوين  مركز  احتياجات 
يف التخصصات املتعلقة بتنجيد األثاث وتنجيد 

السيارات.

منظومة املخابزواملعجنات
16 و 17 مارس 2021

الفنية والبيداغوجية  يف إطار مهمة املساعدة 
لفريق مركز التكوين املهني بجربة، قام خرباء 
الربنامج يف مجال املخابز واملعجنات ]السيدان 
توماس   ThomasTeffri-Chambelland
عيل  السيد  و  الخنييس[  ومحمد  شامبالن 
العكروت املسؤول عن التكوين املهني بزيارة 
أجل  من  جربة  يف  املهني  التدريب  مركز  اىل 
منصة  واملباين وموقع  التقنية  املعدات  فحص 
املخابز واملعجنات، و كذلك لتبادل اآلراء مع 

املكونني الفنيني املعنيني.

n  القطاع الخاص
إعالن لتقديم مقرتحات

5 مارس 2021
مقرتحات  لتقديم  الدعوة  من  الثانية  املرحلة 

ملشاريع جهوية مبدنني

تم تنظيم عملية تكوين يف مجال تحرير وإعداد 
ملفات كاملة لدعوة تقديم مقرتحات مشاريع 
جهوية بحضور 14 رشكة تم إدراجها يف القامئة 
وتوىل  األوىل.  املرحلة  خالل  مسبقا  املختارة 



صفحة I 16 إرادة 

لربنامج  الرئييس  الخبري  الجلسة  هذه  تنشيط 
 Bruno Van . إرادة السيد برونو فان إيكوت
Eeckhout وخصصت لدعم القامئة املختارة يف 

صياغة الطلب كامال:
امللحق أ استامرة الطلب والنشاط )الجزء ب(  -

امللحق ب امليزانية  -
امللحق ج اإلطار املنهجي.  -

وأشار السيد فان إيكهوت إىل أن:
املوعد النهايئ لتقديم الطلب كامال هو يوم    -

12 أفريل 2021  عىل الساعة 6 مساًء.
يجب إرسال جميع األسئلة إىل العنوان التايل:   -
 18 يوم  قبل   medenine@aapirada.org

مارس 2021 الساعة 6 مساًء.
سيتم نرش الردود عىل مواقع إرادة وديوان   -
يوم26   )www.ods.nat.tn( الجنوب  تنمية 

مارس 2021

إرادة صفاقس

n  منظومة الصناعات امليكانيكية واملعدنية 
)HealthTec و IMM(والتقنيات الصحية

23 فيقري 2021
مبنظومة  املتعلقة  املحورية  املجموعة  عقدت 
التقنيات الصحية / Health-Tech  اجتامعا يف 

الرقمية )CRNS( من  لألبحاث  مركز صفاقس 
أجل مواصلة تبادل الرأي والنقاش حول تنفيذ 
خطة عمل لتطوير منظومة التقنيات الصحية 
إلسرتاتيجية  وفًقا   2020 سنة  وضعها  تم  التي 
Do-( األستاذ  من  بدعم   )S3 الذيك  )التخصص 

وبعد  فوراي.  دومينيك   )minique Foray
التذكري باملخرجات الرئيسية ملهمة الخبري، تركزت 
املناقشات بشكل أسايس عىل التقدم املحرز يف 
تنفيذ خطة العمل والخطوات التالية التي يجب 
إتباعها لتمويل املشاريع املحددة وإقامة عالقات 

مع الجهات املانحة ومؤسسات التمويل.
25 فيفري 2021

تعتمد مقاربة تنفيذ املرشوع التعاوين لتطوير 
واملعدنية  امليكانيكية  الصناعات  القطاعني: 
والية  يف   HT(( الصحية  والتقنيات   )IMM(
فنية  لجنة  بعث  عىل  بالخصوص  صفاقس، 
ُمخصصة مهمتها متابعة التنفيذ واملساعدة عىل 
تجاوز أية عقبات أو قيود، واملصادقة عىل أية 
تعديالت  ممكنة عىل خطة العمل املقرتحة من 

قبل مقدم الطلب.
وبعد تشكيلها، اجتمعت اللجنة ألول مرة يوم 
الخميس 25 فيفري 2021 عرب الفيديو ملناقشة 

التقدم املحرز يف تنفيذ املرشوع التعاوين.
تتكون هذه اللجنة الفنية من:

رئاسة
الرئيس: رئيس جمعية الفاعلني يف سلسلة   .1
امليكانيكية  الصناعات  منظومة  قيم 

)Cluster MECADEV( بصفاقس

تم إصدار هذه الّنرشيّة بدعم مايل من االتحاد األورويب.
وتعود مسؤولية مضمونها إىل جمعيّة »إرادة – IRADA« فقط، وال يعكس بالرضورة وجهات نظر االتحاد األورويب.

برنامج ممّول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

نائب الرئيس: رئيس كتلة التقنيات الصحية   .2
)HT  Cluster(

أعضاء
العام  القطاعني  بني  الحوار  منصة  رئيس   .3

 ) PDPP( والخاص
عضو ميثل كلية الطب  .4

للمهندسني  الوطنية  املدرسة  ميثل  عضو   .5
)ENIS( بصفاقس

للصناعات  الفني  املركز  عن  ممثل   6-
.)CETIME( امليكانيكية والكهربائية

مراقبون
خمسة مراقبني دامئني: املندوبية العامة للتنمية 
الجهوية، القطب التكنولوجي بصفاقس، مركز 
الجهوية  اإلدارة  الرقمية،  لألبحاث  صفاقس 
للتكوين املهني والتشغيل، ومكتب »إرادة« يف 

صفاقس.

n  اعالن لتقديم مقرتحات
1 مارس 2021

لتقديم  الدعوة  من  الثانية  املرحلة  بدأت 
إطار  يف  إطالقها  تم  التي  املشاريع  مقرتحات 
الجهوية  املشاريع  لتمويل  »إرادة«  برنامج 
وقد  مسبًقا.  املختارة  املشاريع  قامئة  بنرش 
نجح 15 مرشوًعا يف اجتياز املرحلة األوىل بعد 
املتقدمون  واستفاد  املوجزة.  املذكرات  تقييم 
الرئيسيون لهذه املشاريع، عن طريق الفيديو، 
من جلسة تكوينية / إعالمية حول كيفية إعداد 

طلباتهم كاملة.

بإيجاز


