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I 2022 I الثاليث األول

لتمويل  األوروبية  المنحة  عقود  توقيع 
 المشاريع الجهوية المختارة في 8 الجهات 

المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة I إرادة 
برنامج ممّول من 

قبل اإلتحاد األوروبي

جائحة  عن  املرتتبة  العاملية  االقتصادية  االضطرابات  مجابهة 

خطط  طارئ  بشكل  التونسية  الحكومة  اعتمدت   ،19 كوفيد 

عمل ملواجهة االزمة. عىل غرار وحدة إدارة برنامج »إرادة« التي 

لالحتياجات  مالئم  بشكل  االستجابة  قصد  مساهمتها  قدمت 

جندوبة،  نزرت،  جهة:  من  كل  يف  الخاص  للقطاع  العاجلة 

ومدنني. بوزيد  سيدي  قابس،  قفصة،  قرصين،  صفاقس، 

  حيث انه باإلضافة إىل التدابري العامة التي تم اتخاذها خالل فرتة 

الحجز، قامت »إرادة« بتكييف الدعم  املايل الخاص بها؛ بقيمة 

8 ماليني يورو؛ لتنمية القطاع الخاص وذلك تحت ارشاف كل من 

و  الجهوية  للتنمية  العامة  املندوبية  و  الجهوية  التنمية  ديوان 

تخصيص  ٪30 من مبلغ الدعم  املخصص لكل جهة إلطالق دعوة 

لتقديم مقرتحات  مشاريع جهوية تندرج يف احدى املحاور التالية:
-تكنولوجيا،

-التجارة اإللكرتونية،
-البيئة،

- تشغيل الشباب والنساء،
- تحسني صناعة الصحة و / أو السالمة املهنية و

-االبتكار
برنامج  إطار  األورويب، يف  االتحاد  املشاريع خصص  لتمويل هذه 
»إرادة« ميزانية قدرها 300 ألف يورو )مليون دينار( لكل جهة 
مع  التمويل  عقود  إلمضاء  رزنامة  ضبط  تم  االساس،  هذا  وعىل 

املستفيدين؛ اصحاب املشاريع الجهوية املختارة؛ وهي كالتايل: 
 • 4 مارس 2022 لكل من والية بنزرت وصفاقس ،



صفحة I 2 إرادة 

 •8 مارس 2022 لوالية جندوبة ،
•9 مارس 2022 لواليتي القرصين وسيدي بوزيد ،

•10 مارس 2022 لوالية قفصة وقابس ومدنني.

أقيم حفل التوقيع عىل عقود متويل املشاريع الجهوية يف والية 
بنزرت وصفاقس بني ديوان التنمية بالجنوب )ODS( ممثال من 
قبل مديره العام، السيد خالد حشيشة واملندوبة العامة للتنمية 
فوزي  السيد  العام  مديرها  قبل  من  ممثلة   )CGDR( الجهوية

غراب.

تنفيذ  لتمويل  دينار  ألف   473 قدرها  ميزانية  تخصيص  تم 
املشاريع الجهوية الثالث املختارة بوالية بنزرت؛  موزعة كاآليت:

االقتصادي«  واالزدهار  التمكني  من  ملزيد  بديلة  •»مجتمعات 
اقرتحته مجموعة الكشافة مبنزل بورقيبة، تحصل عىل ما يقارب 

82 ألف دينار.
لرشكة  التنافسية  القدرة  تحسني  إىل  الثاين  املرشوع  •يهدف 
الجهة و  التنمية االقتصادية املستدامة يف  Yutes واملساهمة يف 

الذي تحصل عىل 192 ألف دينار.
االبتكار  خالل  من  للتصدير  املعبأ  الزيتون  زيت  •»تثمني 
تحصل   Bizerta Agri Industry قبل  من  مقرتح   ، والجودة« 

عىل 199 ألف دينار.

بالنسبة للمشاريع الجهوية املختارة لالنتفاع بالدعم يف والية 
صفاقس فقد خصصت لها ميزانية قدرها 782الف دينار موزعة 

النحو التايل:

•»إنعاش قطاع اسرتجاع نفايات الورق و الكرتون« ، مقرتح من 
SINE و ADSS ، تحصل عىل 146 ألف دينار.

•»مخترب التحليل الحيس والفيزيايئ والكيميايئ لزيت الزيتون« 
ما  مايل  الذي تحصل عىل دعم  و   »  Oléa Conseils  « لرشكة 

يقارب 247 الف دينار.

•»إنشاء موقع مبيعات عرب اإلنرتنت: التجارة اإللكرتونية« ، من 
قبل »MPC « ؛  248 الف دينار.

القيمة  سالسل  لتطوير  التكنولوجية  اإلمكانيات  •»زيادة 
وامللتزمة«،  املستدامة  للفالحة  جديد  منوذج  اطار  يف  الفالحية 
قدمه »Astrum Biotech« و »AMIAA «؛ تحصل عىل دعم 

قدره 140 الف دينار.

بالنسبة لوالية جندوبة، تم التوقيع عىل عقود الدعم لتمويل 

خمس مشاريع جهوية بني املستفيدين و ODSـODNO . قُدر 

مبلغ الدعم ب 812 ألف دينار موزع عىل النحو التايل:

•»استقاللية ريادة األعامل وإمكانية توظيف النساء الريفيات 

العالية«  املضافة  والقيمة  املبتكرة  املستدامة  الفالحة  من خالل 

التي اقرتحتها رشكة » ALBA « ؛ 159 الف دينار.

املواطنة  أجل  من  النساء  لجمعية  النسائية«  الحرف  •»تطوير 

والتنمية؛  81 الف دينار.

لقطاع  التنافسية  والقدرة  لإلنتاجية  املستدام  التحسني  •»دعم 

  SMSA« سامل«؛  بو  يف  السقوية  املناطق  يف  الحلوب  األبقار 

الفالح« ؛ 180 الف دينار.

•»PlantEYE ، منصة ذكية لتحسني قطاع استغالل الرثوة البيئية 

البيانات والذكاء االصطناعي« ،  يف منطقة جندوبة بفضل علوم 

مقرتح من قبل  MajestEYE ؛  199 ألف دينار.

املركز  يقدمه  الذي  النحل«  تربية  شغف  وعيش  •»اكتشف 

املتكامل لتدريب وتربية النحل تحصل عىل189 الف دينار.

عقود  توقيع  تم  بوزيد،  وسيدي  القرصين  لواليتي  بالنسبة 

 ODS / ODCO بني  الدامئة  اإلقامة  طلبات  لتمويل  الدعم 

واملستفيدين املختلفني.

938 ألف دينار موزعة عىل  القرصين  املنحة املخصصة ملنطقة 

النحو التايل:

•مرشوع »ECO CERAMIQUE«: مركز لجمع وفرز وإعادة 

تدوير نفايات منتجات السرياميك والزجاج: صفر نفايات سرياميك 

؛ قدمته رشكة Sadok des Tuiles en Céramique و الذي تحصل 

عىل 135 الف دينار.

 GDA مرشوع »إنشاء رشكة لالقتصاد االجتامعي والتضامني•

« و مرشوع »InstaDrive«  خصص لكل واحد 180ألف دينار، 

 Talbi« ورشكة   »Hôtel d’Information« رشكة  املستفيدون: 

.»Développement et Consultation Informatique

•مرشوع »تحسني عملية تصنيع وتسويق اآلالت الزراعية« لعبد 

الحميد بركاوي للمعدات املعدنية والصناعية؛ 591 الف دينار.

املستدامة  التنمية  أجل  من  الحديثة  »الحرفية  •مرشوع 

اقرتحته رشكة »Badji Hand Made« تحصل  الذي  والشاملة« 

عىل 543 الف دينار.



صفحة 3  برنامج ممّول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

•مرشوع » Fab Lab Kasserine« لجمعية »الشباب الناشط« 
148 ألف دينار.

•مرشوع »تثمني الفروق يف فرز تفاح القرصين« التابع لرشكة 
»PUNICA INGREDIENTS« تحصل عىل 114الف دينار.

بالنسبة لجهة سيدي بوزيد، فإن املشاريع املختارة واملستفيدين 
من املنحة األوروبية هي كالتايل:

•مرشوع »PANACOVER« لـ »Caprigène«؛ 188الف دينار.

•مرشوع »إنشاء وحدة تعبئة زيت زيتون عضوي وتعزيز الرثوة 
SOUMOUN hui-  الرتابية بسيدي بوزيد« مقرتح من رشكة »

lerie d’olive »  تحصل عىل 98.270 ألف دينار

الدراسات  ملركز  التابع   »mesoliviers.net« •مرشوع 
االسرتاتيجية واإلمنائية، 190 الف دينار.

للجمعية   ”Les Paysannes Solidaires: PASO“ •مرشوع 
التونسية للعمل الثقايف؛ 199 ألف دينار.

ملنتجات  املستدامة  اإلدارة  لتعزيز  محلية  »مبادرة  •مرشوع 
الحديد والصلب املستعملة« لطارق حجي؛ 173الف دينار.

•مرشوع »ARTUNET«، لرشكة »RYMA PUB«؛تحصل عىل 
95الف دينار.

تنفيذ خمس  لدعم  الف دينار   817 خصصت ميزانية قدرها 
مشاريع جهوية  بوالية قابس؛ موزعة عىل كالتايل:

التقليدية«  الغنوش  واحة  يف  اإليكولوجي  الزراعي  •»التحول 
،لجمعية األكسجني للبيئة والصحة يف غنوش؛ 138الف دينار.

BioE-  •»ترويج الرمان العضوي مبنطقة قابس« التابع لرشكة
nergy ؛ 160الف دينار.

املستدامة«،  والتنمية  التشغيل  املستدامة يف خدمة  •»الزراعة 
قدمتها اللجنة اإلقليمية للتضامن االجتامعي بقابس؛ تحصل عىل 

200 الف دينار.

•» Mounet lebled in Metouia« مقرتح من جمعية نخوة 
للمرأة واألرسة؛ 144 الف دينار.

والتنمية  التوظيف  لصالح  التضامني  اإليكولوجي  •»التحول 
174الف  شنني؛  واحة  حامية  املستدامة«لجمعية  االقتصادية 

دينار.

بالنسبة لوالية قفصة تم تخصيص دعم مايل قدره 595 ألف 
دينار لتنفيذ املشاريع الجهوية السبعة املختارة وهي:

واملستدامة«  املحلية  للتنمية  كمحرك  قفصة  قرص  •»واحة 
لجمعية إرادة لتنمية قرص قفصة؛ 98 الف دينار

CAPSA CAR-  •  »تثمني نسيج قفصة« ، مقرتح من قبل »
PET HANDS «؛ 124 الف دينار.

مجموعة  إدخال  خالل  من  املالبس  تجارة  نطاق  •»توسيع 
للتجارة  نظام  وإنشاء  الصحية  الحامية  منتجات  من  جديدة 

اإللكرتونية« ، مقرتح من قبل » Marna Tex «؛ 91 الف دينار.
•»تعزيز سلسلة القيمة لتصنيع مستحرضات التجميل من خالل 
Phytoes- اإللكرتونية قفصة«، من قبل مخابر » التجارة   منصة 

sentia« ؛ 199 الف دينار.

•»مرشوع PAM-bio Gafsa، قطاع 
التابع  للجهة«  االقتصادية  للتنمية 
 Jeunes Agriculture de لجمعية 

Sened«؛ 198 الف دينار.

منتجات  مجموعة  وإثراء  •»تنويع 
اليدوية  الحرفية  بإعتامد  الرشكة 
مرشوع  الجليزامللون«  من  بالكامل 
؛  كارالج  تهامي  رشكة  قبل  من  مقدم 

199ألف دينار.

يف  ثورة  وإحداث  الزراعة  يف  الجديدة  التقنيات  •»دمقرطة 
 Fabrication of « مقرتح من رشكة، الفالحية«  القيمة  سلسلة 

Medical Systems « ؛ 81 الف دينار.

تم اختيار خمسة مشاريع للتنمية الجهوية يف والية مدنني:

•»تعزيز نشاط التسميد إلعادة تأهيل الرتبة املتدهورة لبستان 
الزيتون البعيل وتحسني إنتاجية أشجار الزيتون« ، مقرتح من قبل 

» Zaytouna « بجرجيس ؛ 173 ألف دينار.

GDA ETTAA-  •»وحدة طحن الحبوب والتوابل« مقدم من
MIR« ؛ 126 ألف دينار.

اإلنشاء  بعد  واملساعدة  الدعم  خدمات  لتحسني  •»مبادرة 
الدويل  والتعاون  املستدامة  التنمية  لجمعية  مدنني«  والية  يف 

بجرجيس ؛ 199 الف دينار.

•»إنشاء محطة تحلية مياه حرارية باستخدام الطاقات املتجددة ...« 
مقرتح من قبل SOLARTECH-SUD ؛ 180 الف دينار.

•»هرس النفايات الخرضاء واستعادتها« مرشوع مقرتح من قبل 
رشكة ECO DEC؛ متتع بدعم مايل قدره 200 الف دينار.

8 مليون 
يورو مخصصة 

لتنمية القطاع 
الخاص



صفحة I 4 إرادة 

بإيجاز
إرادة بنزرت

منظومة القنارية
18 جانفي 2022

القنارية«،   « التعاوين  املرشوع  تنفيذ  إطار  يف 
الفني  املركــز  مبقر  عمل  اجتامع  عقد  تم 
من: كل  فيه  شارك  والقنارية  للبطاطا 

للمركز،  العام  املدير  سعيد،  عادل  •السيد 
التكوين،  مدير  املسليني،  مختار  •السيد 
مهندس،  الحق،  عبد  فؤاد   •السيد 
املدير  العقريب،  الدين  نور  •السيد 
ببنزرت، التنافيس  للقطب   العام 

مركز  مدير  البشري،  بالل  •السيد 
بالعليا،  الفالحي  املهني   التكوين 
 •السيد كامل السلامين، رئيس مكتب إرادة 
• و السيد نسيم حسني، خبري إرادة ببنزرت.

األنشطة  لتخطيط  االجتامع  تخصيص  تم 
التكوينية والتدريبية املقررة يف إطار املرشوع 
األطراف  ثالثية  اتفاقية  وإلبرام  التعاوين 
الفني  املركــز  بني  إبرامها  املفرتض  من  والتي 
ببنزرت  التنافيس  والقطب  والقنارية  للبطاطا 
بالعليا. الفالحي  املهني  التكوين  ومركز 

28 فيفري 2022
يف إطار تنفيذ املرشوع التعاوين » القنارية«، 
تم عقد جلسة عمل مبقر القطب التنافيس 
ببنزرت بحضوركل من املدير العام للقطب 

السيد نور الدين العقريب، مدير مركز التكوين 
املهني الفالحي بالعليا و منسق املرشوع 

وفريق مكتب إرادة بالجهة.
 بعد تقيم التقدم املحرز يف األنشطة املنفذة، 

الرتكيز عىل تطوير خطة  الجلسة اىل  تطرقت 
إطار  يف  لها  املخطط  األنشطة  لتنفيذ  العمل 

املرشوع.

15 مارس 2022
املكتب  مبقر  تحسييس  يوم  تنظيم  تم 
الشامل  يف  والصناعة  التجارة  لغرفة  االجهوي 
وتوعية  إعالم  بهدف  ببنزرت  الرشقي 
الرشوط  بهم  تستوىف  الذين  األعامل  رجال 
باملنح  االنتفاع  قصد  ملفاتهم  لتقديم 
االورويب. االتحاد  قبل  من  املقدمة  و  املقررة 

ترتاوح قيمة هذه األخرية، يف إطار برنامج 
إرادة، بني 50 ألف دينار و200 ألف دينار، 

مبلغ مخصص لتمويل املشاريع الجهوية التي 
تعزز استئناف النشاط االقتصادي بعد أزمة 

فريوس كورونا.
لقبول العروض يجب ان يتضمن امللف: 
وصف موجز للمرشوع وأهميته، قامئة 

مرجعية، ترصيح من قبل مقدم الطلب 
الرئييس )أصل و 5 نسخ( ونسخة إلكرتونية 

مدرجة يف ملف مختوم.
يجب أن يحمل املغلف الخارجي للملف 

الرقم املرجعي وعنوان دعوة تقديم العروض 

باإلضافة إىل االسم الكامل ملقدم الطلب 
الرئييس وعنوانه، باإلضافة إىل ادراج جملة 

»ال تفتح قبل الجلسة االفتتاحية«.

ميكن إرسال امللفات بالربيد مضمون الوصول 
أو عن طريق الربيد الرسيع أو تسليمها باليد 
إىل املندوبية العامة للتنمية الجهوية ب 98 

شارع محمد الخامس، البلفيدار 1002 تونس 
أو للمكتب الجهوي إرادة – بنزرت، بشارع 
حبيب بورقيبة عامرة بالكاهية، الطابق 3، 

شقة عدد 306، بابا ماطر، بنزرت 7000.
تجدر االشارة أن املوعد  النهايئ لتقديم 
املذكرات املوجزة هو 21 مارس 2022.

28 مارس 2022

عقدت لجنة تقييم املشاريع الجهوية لتعزيز 

  Covid-19ازمة بعد  االقتصادي  االنتعاش 

التحقق  بهدف  بالجهة  إرادة  مبكتب  اجتامع 

وقامئة  املقدمة،  املطالب  صالحية  من: 

الرشوط  تستويف  التي  املوجزة  املذكرات 

العروض  تقديم  دعوة  يف  للمشاركة  املحددة 

التي تم إطالقها يف إطار برنامج إرادة.



برنامج ممّول من 
صفحة 5 قبل اإلتحاد األوروبي

n  التكوين املهني
22 مارس 2022

»القنارية«،  التعاوين  املرشوع  تنفيذ  إطار  يف 
انطلقت فعاليات الدورة األوىل لتكوين املدربني 
بالعاليا.  الفالحي  املهني  التكوين  مركز  يف 
للتثبت  الفنية  اللجنة  رؤساء  فيها  شارك 
الفالحة. يف  ومستشارين  مرشدين  والتحقق، 

والتي  األوىل،  التدريبية  الدورة  هذه  تركز 
القنارية  فسيولوجيا  عىل  أيام،  ثالثة  تستمر 
ومكافحة  والري  والتسميد  الزراعة  وتقنيات 
النباتية. الصحة  مجال  يف  واآلفات  األمراض 

إرادة قابس
منظومة الرمان
7جانفي 2022

يف إطار تنفيذ أنشطة املرشوع التعاوين 
لدعم التحسني املستدام لإلنتاجية والقدرة 

التنافسية للرمان ومشتقاته، وال سيام النشاط 

4، تم استبدال األشجار املهرتئة وزراعة 
مكانها 17380 نبتة بالجهة وذلك بتمويل من 

االتحاد األورويب.
الجهات  الرادة  الجهوي  املكتب  دعم  وقد 
املسؤولة، املتمثلة يف االتحاد التونيس للفالحة 
والصيد البحري ومعهد املناطق القاحلة و الرشكة 
التعاونية للخدمات الفالحية، يف تنفيذ النشاط 
الزراعة. الحملة  ابتداء  منذ  الواقع  أرض  عىل 

14 فيفري 2022
نظمت املجموعة املحوارية لتطوير قطاع 

الرمان اجتامع من أجل املصادقة والتحقق 

من املشاريع التي متت صياغتها استنادا اىل 
خطة العمل املعتمدة.

 املحاوز التي تم تناولها هي:

1 / دعم تحسني التحوير الحريف للرمان يف 
الجهة.

2 / دعم ترويج الرمان واملنتجات املصنعة

n  التكوين املهني
15، 16 و 17 فيفري 2022

للتكوين  الجهوية  الحوكمة  دعم  إطار  يف 
املرشوع  من  جزء  وهو  والتشغيل،  املهني 
البناء  لحرف  املهارات  تنمية  »مركز  التعاوين 
يضم  والذي  واملالحق«  العامة  واألشغال 
التونسية  للوكالة  تابعة  تكوين  مراكز   4
ورشة  تنظيم  تم  بقابس،  املهني  للتكوين 
التكوين  عروض  مالءمة  بهدف  تكوينية 
أجل  من  التشغيل  ودعم  واملستمر  األويل 
أفضل.  بشكل  العمل  سوق  احتياجات  تلبية 

 تتمحور اعامل الورشة حول: 

»التواصل الشبيك«

»الحوكمة وإدارة املشاريع«

 تم تخصيص املوعد لنواة مجموعات العمل 
املعنية بالتكوين املهني والتشغيل املتكون من:



صفحة I 6 إرادة 

- االدارة الجهوية للتشغيل والتدريب املهني ،

-مراكز التكوين املهني )املركز القطاعي 
للتدريب عىل الصيانة / املركز القطاعي 

للتدريب يف البناء والحفر / مركز التدريب 
وتعزيز العمل الحر الهمة / مركز التدريب 

والتلمذة يف الحرف اليدوية(،

- الوحدة الجهوية للتكوين املستمر،

- مكتب إرادة بقابس

- االتحاد التونيس للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية بالجهة

- االتحاد العام التونيس للشغل. 

إرادة جندوبة
4 فيفري  2022

تم عقد اجتامع فني ألعضاء منصة 
الحوار بني القطاع العام و الخاص قصد 

تحليل الخطوط املرجعية الثالث املتعلقة 
مبهام الدعم  الخاصة بالحوكمة، واإلدارة 

والتواصل بني أعضاء املنصة، يف كنف عملية 
متكني واستدامة هذه الهياكل.

حرض هذا االجتامع:

- السيدة منية بوزازي نائب رئيس منصة 
PDPP الحوار بني القطاع العام و الخاص

التجارة  السيد رشيف الشنيني رئيس غرفة   -
والصناعة للشامل الغريب )CCINO( وعضو 

PDPP

- السيد محمد عيل الجوادي رئيس كونيكت 
جندوبة وعضو الحزب الدميقراطي التقدمي

- السيد حسن عمراوي ، ممثل مكتب جندوبة 
للرثوة الحيوانية واملراعي

- السيد مروان سلمي ممثل املفوضية الجهوية 
PDPP للتنمية الفالحية وعضو

دون أن ننىس فريق إرادة جندوبة السيد عريب 
املناعي والسيد لطفي سلطاين.

22 فيفري 2022
إثر استالم رسالة عدم االعرتاض املرسلة 
من وفد االتحاد األورويب، عقدت لجنة 

التقييم اجتامع مع أصحاب املشاريع 
الجهوية الخمسة املختارين ضمن برنامج 
إرادة واملتقدمني مبطالب لالنتفاع باملنحة 

األوروبية.
الهدف من هذا االجتامع هو مناقشة 

الخطوات املستقبلية بعد توقيع عقد الهبة 
لتمويل ودعم انطالق تنفيذ املشاريع املعنية. 

حظر االجتامع أعضاء اللجنة، أصحاب 
املشاريع ، ممثلني عن االتحاد الجهوي 

 CONECT ، للفالحة و الصيد البحري
و ممثلني عن الغرفة لتجارية والصناعية 

بالشامل الغريب بصفة مراقبني.

3 مارس 2022
يف اطار عمل برنامج إرادة، قامت لجنة التقييم 

و تقديم الدعم باملكتب الجهوي، بزيارة 
ميدانية ألصحاب املشاريع الخمسة الذين تم 
اختيارهم، للتحقق من كافة الجوانب الفنية 

واإلدارية عىل أرض الواقع و مدى التزامهم قبل 
توقيع عقد منح الهبة األوروبية. 

 تتكون اللجنة من:
السيد كامل رزيقي رئيس اللجنة، السيد 
لسعد رحيم األمني العام  و كالهام من 

ديوان تنمية الشامل الغريب ODNO، السيد 
خالد النويرصي يف خطة عضو تقيم و تابع 

 ،CRDA للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
والسيد لطفي سلطاين عضو تقيم من مكتب 

إرادة بجندوبة.

30 مارس 2022

تم عقد اجتامع ألعضاء منصة الحوار بني 
القطاع العام والخاص ملناقشة والخطوات 

املستقبلية و لتقييم التقدم املحرز يف أنشطة 
املكتب الجهوي لربنامج إرادة سواء بالنسبة 
ملنظومة القطاع الخاص أو منظومة التكوين 

املهني.

n منظومة تربية النحل

10 فيفري 2022
عقدت لجنة التعني اجتامع بحضور كل من 

رئيسها السيد سعد الله خلفاوي، السيد 
كامل رزيقي ممثالً عن ديوان تنمية الشامل 

الغريب ODNO، السيد كامل علوي مدير 
Odesypano وصاحب املرشوع التعاوين 

لرتبية النحل، و املرافقني وهم:
-  السيدة ريم ربحي ممثلة عن الرشكة 

 SMSA التعاونية للخدمات الفالحية
، Apiservices

-  السيد عز الدين فزعي ممثل عن االتحاد 
التونيس للتضامن االجتامعي،

-  السيد بلقاسم غزويني ممثالً عن الرشكة 
 SMSA El التعاونية للخدمات الفالحية

، Amen Fernana
الرشكة  رئيس  بركاوي  فاضل  السيد    -
 SMSA El الفالحية  للخدمات  التعاونية 
السيد  اىل  باإلضافة    Faleh Boussalem
لطفي  والسيد  منسق  املناعي  العريب  محمد 

سلطاين خبري
يف تنمية القطاع الخاص، مبكتب إرادة.
تتمثل األهداف الرئيسية لالجتامع يف:

بإيجاز



برنامج ممّول من 
صفحة 7 قبل اإلتحاد األوروبي

- املصادقة عىل املعايري الخاصة باالختيار 
واالتفاق عليها وتحديد تاريخ فتح امللفات.
-ضبط اإلجراءات و تعزيز الجهود الختيار 
وإنهاء قامئة املرشحني الذين سيشاركون يف 

تكوين املكونني يف تربية النحل الذي ينفذه 
االتحاد التونيس للتضامن االجتامعي بالجهة 

كجزء من للمرشوع التعاوين.

16 فيفري 2022
 تم عقد جلسة ألعضاء لجنة التعني قصد 

اختيار الطاقم الفني واإلداري للمرشوع 
التعاوين تربية النحل مبقر االتحاد التونيس 

للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
بجندوبة.

و قد تم تلقي 55 ملف طلب مشاركة وفًقا 
لإلعالن الذي أطلقهODESYPANO ، والتي 
متثل صاحب املرشوع األساسية.  سيتم اختيار 

وتعني 10 أشخاص يف خطط محددة مسبقا 
ومن املرجح أن يتم العمل مع املرافقني 

صاحب املرشوع.

 حرض هذه الجلسة:السيد سعد الله 
خلفاوي: رئيساً، السيد كامل علوي، مدير 

Odesypano - صاحب املرشوع مع أربعة 
SMSA EL FALEH BUSSA- )مرافقني 

 LEM ، SMSA EL FERNANA UTSS
SMSA API SERVICES FERNANA و

السيد كامل رزيقي ممثالً عن ديوان 

تنمية الشامل الغريب، السيد مروان سلمي 
عضو PDPP وممثل املندوبية الجهوية 

للتنمية الفالحية، السيدة رشيدة الطويهري 
مستشارة، السيد سبتي هريمي ، ممثالً عن 
مكتب التشغيل و العمل املستقل، السيد 
لطفي الجندويب، مدير املوارد البرشية يف 

ODESYPANO، السيد الزغالمي ممثل عن 
والية جندوبة، السيد محمد العريب مناعي 

والسيد لطفي سلطاين من مكتب إرادة 
بالجهة.

22 مارس 2022

املرشوع  بخصوص  تحضريي  اجتامع  ُعِقد 
بوالية  النحل  تربية  قطاع  لتطوير  التعاوين 
للخدمات  التعاونية  الرشكة  مبقر  جندوبة، 
بحضور   ،)SMSA Apiservice  ( الفالحية 
 ODESYPANO الرئييس  املرشوع  صاحب 
املدير  علوي  كامل  بالسيد  ُمَمثالً  دراهم  عني 
الجهوي، السيد جالل الشعبي مرافق صاحب 
SMSA Apiser-  املرشوع ، الطاقم التقني يف

محمد  السيد  بالجهة:  إرادة  وفريق   ،  vice
العريب املناعي والسيد لطفي سلطاين الخبري يف 

تنمية القطاع الخاص.

لجنة  ارشاف  تحت  االجتامع  هذا  انعقد 
املراقبة، عقب استالم الجزء األول من معدات 
مارس   22 و   17 يومي   ، النحل  تربية  إنتاج 

هذه  اسناد  استكامل  بغية  وذلك   ،  2022
االخرية حسب الجدول الزمني املعتمد، لصالح 
دراسة جدوى  يف  املحددين  ملصلحة  أصحاب 
الرشكة   ، الفالحية  التنمية  )مجمع  املرشوع 
التعاونية للخدمات الفالحية   ومراكز التكوين 

يف الجهة(.
n  التكوين املهني

08 مارس 2022

تم عقد اجتامع للقيام باالختيار األّّويل مللفات 
متخصصني  مكونني  لتدريب  املرتشحني  طلب 
التونيس  االتحاد  مبقر  وذلك  النحل  تربية  يف 
تنفيذ  إطار  يف  بالجهة،  االجتامعي  للتضامن 

عمل املرشوع التعاوين لرتبية النحل.

09 مارس 2022 

إيفلني  نظمت  إرادة،  برنامج  اطارعمل  يف 
العاملي  الدراسات  مكتب  يف  الخبرية  فايان، 
بحضور:   ، بُعد  عن  اجتامعاً  إرادة،   /GOPA
السيد  تيفري،  توماس  السيد  املفوض  الخبري 
السيد  عالين،  سامي  السيد  الطويهري،  جالل 
منصف قرييش والسيد مراد جندويب من أجل 
املقرر  و  جندوبة  لجهة  الخرباء  بعثة  إعداد 
لزيارة   2022 مارس   17 إىل   15 من  إجراؤها 
املركز القطاعي للتكوين يف التقنيات الفندقية 
بطربقة )CSFTH( والتحقق من  مدى  صحة  

مالءمة مرشوع املعجنات  واملخابز.



صفحة I 8 إرادة 
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

بإيجاز
إرادة قصرين

9 مارس 2022
يف اطارعمل برنامج إرادة، نظمت إيفلني 

فايان، الخبرية يف مكتب الدراسات العاملي 
GOPA/ إرادة، اجتامعاً عن بُعد ، بحضور: 
الخبري املفوض السيد توماس تيفري، السيد 
جالل الطويهري، السيد سامي عالين، السيد 

منصف قرييش والسيد مراد جندويب من أجل 
 إعداد بعثة الخرباء لجهة جندوبة.

 و املقرر إجراؤها من 15 إىل 17 مارس 2022 
لزيارة املركز القطاعي للتكوين يف التقنيات 
الفندقية بطربقة )CSFTH( والتحقق من  

مدى  صحة  مالءمة مرشوع املعجنات  
واملخابز.

إرادة مدنين
4 جانفي 2022

َعقدت اللجنة الفنية للمرشوع التعاوين 
»AQUAVALP« بفرع إرادة-مدنني اجتامع 

بهدف التحقق من التقدم املحرز فيه، 
ومناقشة الخطة املرجعية لتقييم الخرباء و 
وقف برنامج األنشطة بالنسبة للثاليث االول 

لسنة 2022.
n  التكوين املهني

7 فيفري 2022
ُعقدت من 7 إىل 9 فيفري2022، أول ورشة 
عمل من أصل أربعة، حول إدارة املشاريع 

والحوكمة. حظر الورشة 13 مركز تكوين 
بالوالية.

إرادة صفاقس
21 جانفي 2022

عقدت جلسة عمل مبقر املندوبية العامة 
للتنمية الجهوية بتونس لبحث سري عنارص 

املرشوع التعاوين وتطوير قطاعي الصناعات 
امليكانيكية واملعدنية وتقنيات الصحة 

بتمويل من االتحاد األورويب يف إطار برنامج 
»إرادة« بصفاقس.

وقد عقد هذا االجتامع بحضور جميع 
األطراف املشاركة عىل املستوى الوطني 

والجهوي يف تنفيذ هذا املرشوع. ناقش 
املشاركون إنجازات السنة األوىل، مراجعة 

الجدول الزمني و الحلول املعتمدة لترسيع 
وترية تنفيذه.

n  التكوين املهني
10،9،8 مارس 2022

يف إطار دعمها للحوكمة عىل املستوى 
الجهوي يف مجال التكوين املهني والتشغيل، 

تسعى إرادة ل »تحسني جودة ومالءمة 
عروض التكوين األسايس واملستمر وخدمات 

دعم التشغيل لتلبية احتياجات املواطنني 
بشكل أفضل وسوق العمل الدويل«، 

ولتحقيق ذلك، ُعقدت ورشة عمل تدريبية 
تحت عنوان »الحوكمة وإدارة املشاريع« 

ومخصصة لفريق مكتب إرادة  بصفاقس، 
من 8 إىل 10 مارس 2022  بجربة،  بقيادة 

الخبرية يف GOPA »مارالن بريويت«.
املشاركون يف هذه الورشة التدريبية: ممثلو 

مراكز التكوين الثالثة الذين تم اختيار 
مشاريعهم ) مركز التكوين و التدريب املهني 
بجبنيانة و املركز القطاعي للتكوين يف الجلد 

و االحذية بساقية الزيت و مركز التكوين 
و التدريب املهني بباش حامبا(و ممثلو عن  

اإلدارة الجهوية للتشغيل و التكوين املهني 
بصفاقس و ومندويب مكتب إرادة 


