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I 2022I الثاليث الثالث

المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة I إرادة 
برنامج ممّول من 

قبل اإلتحاد األوروبي

يف إطار استتباع تطورات املرشوع التعاوين الخاص بقطاع الفستق 

بوالية قفصة، تم عقد لقاء عن بعد مبشاركة  السيد خالد 

حشيشة، مدير عام ديوان التنمية بالجنوب )ODS( ، السيد 

محمد درعة رئيس برنامج إرادة، السيد محمد جلويل ، الرئيس 

التنفيذي بالقطب التنموي بقفصة )PCG(، السيد محمد 

الطهراين  مسؤول عن الوحدة الفنية لتطوير القطاع الخاص، 

السيد فتحي نجيز، رئيس لجنة مراقبة املشاريع التعاونية 

واملشاريع الجهوية بديوان التنمية بالجنوب يف مدنني، السيدة 

نجوى السعيدي، نائبة املدير بديوان التنمية بالجنوب يف مدنني 

وعضو لجنة مراقبة املشاريع التعاونية واملشاريع الجهوية،  

السيدة سوسن بوقرة، ممثلة  عن اإلدارة الجهوية للتنمية 

بقفصة  التابعة لديوان التنمية بالجنوب، السيد عبد الحكيم 

الزواري رئيس مكتب إرادة بقفصة، السيد زهري نرصي، رئيس 

املرشوع التعاوين للفستق فيالقطب التنموي بقفصة،

قفصة
الفزدق لتنمية قطاع  التعاوني  المشروع  متابعة 



صفحة I 2 إرادة 

 السيد محمد عرفة، مسؤول عن وحدة تطوير القطاع الخاص 
باملكتب الجهوي إلرادة بقفصة.كان جدول أعامل االجتامع كام 

ييل:
- عرض ملدى تقدم املرشوع التعاوين،

- املشاكل التي تعرقل بدء التنفيذ بالشكل املقرر،
- الحلول املقرتحة لترسيع عملية التنفيذ.

االنجازات إثر توقيع عقد الهبة األوروبية:

1• تكوين فريق املرشوع: منسق، مساعد 
إداري ومحاسب

2• إنشاء اللجنة الفنية للمرشوع املكونة 
من صاحب للمرشوع [CRDA] والرشكاء: 

وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية 
APIA، مركز التكوين املهني الفالحي 

CFPA، االتحاد التونيس للفالحة والصيد 
البحري URAP، ومعهد الزيتونة بصفاقس

3• االجتامع األول للجنة الفنية لوضع معايري اختيار الهياكل 
املهنية الفالحية )OPA( املستفيدين من الدعم، هذا مع 

العلم أن هناك 18 مجمع التنمية الفالحية )GDA( و 
5 رشكات تعاونية للخدمات الفالحية )SMSA( يف جهة 

قفصة، وأن املرشوع يستهدف فقط 7  هياكل مهنية 
فالحية )OPA(: 3SMSA   و GDA 4 تعمل يف مجال 

الفستق. ومن هنا تأيت الحاجة إىل تحديد معايري االختيار.

4• تلقي عروض أسعار املعدات املعالجة للفستق التي سيتم 
اقتناءها، قصد تحديد التكلفة التقريبية لثمن هذه االخرية، 

والتي ستكون موضوع دعوة لتقديم العروض و ذلك يف 
أقرب وقت ممكن.

عراقيل سير تنفيذ المشروع:
يتمثل العائق الرئييس لتقدم املرشوع: 

الزيادة يف أسعار املعدات بسبب الظروف 
االقتصادية سواء عىل الصعيد الوطني 

أو الدويل. ملجابهة ذلك تم اقرتاح بعض 
الحلول وستتم مناقشتها من قبل اللجنة 

الفنية والتي ستصادق عىل أحدها.
للتذكري، يتمتع قطاع الفستق بقفصة بدعم 

مقدم من قبل االتحاد األورويب يف إطار 
برنامج إرادة  قدره 1،638،744 ديناًرا ملدة و 16 شهرًا لتنفيذه 

وفًقا لبنود العقد املوقع مع ODS بتاريخ 22 أكتوبر 2021.
يحتوي  املرشوع التعاوين للفزدق عىل 3 أهداف محددة وهي:

1• الجمع بني الجهات الفاعلة العامة، الهياكل املهنية 
الفالحية OPA )GDA وSMSA( يف منصة تعاونية بهدف 

تحسني هيكلة املنظامت املهنية التابعة لسلسلة قيمة 
الفستق من خالل تعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية لـ 

OPA وتحسني معرفة الفالحني بـها.

2• تحسني تقنيات الزراعة وجودة الفستق من خالل اعتامد 
معايري الصحة النباتية واملعالجة وتحسني اإلمداد بالنباتات 

املعتمدة.

3• تسهيل الوصول لألسواق و تطوير سلسلة قيمة الفستق 
من خالل التمكن من تقنيات تطوير الفستق و رفع قيمته 
[رشاء آالت التقشري وتغليف الفستق لـ OPA 7، اقتناء 3 
مشاتل لفائدة SMSA 3 إلنتاج نباتات الفستق املعتمدة 

ورشاء 4 مطاحن لـ 4 مجمعات للتنمية الفالحية الستعادة 
مخلفات الفستق يف السامد. كام سيتم إجراء دراسة لسوق 

الفستق ومشتقاته للبحث عن أسواق محلية وعاملية. 

1.638 ألف 
دينار مخصصة 

لتمويل المشاروع 
تعاوني للفزدق

الترويج للفستق 
ومشتقاته وتطوير 

آليات تسويقه



برنامج ممّول من 
صفحة 3 قبل اإلتحاد األوروبي

بإيجاز
إرادة بنزرت

5 جويلية 2022
يف إطار مهمة دعم قدرات أعضاء منصة 

الحوار بني القطاع العام والخاص ببنزرت، 
وبعث هذه األخرية يف شكل مركز أبحاث 
جهوي لتنميتها، تم ابرام الدورة التكوينية 

الثالثة لفائدة األعضاء.

ركز املشاركون يف الدورة عىل تحديد وصياغة 
قامئة املسارات األولية لتشغيل املنصة، منها:

-املسار األول: إدارة الجهات الفاعلة

-املسار الثاين: إدارة العالقات مع املستفيدين

-املسار الثالث: الرقابة االقتصادية

-املسار الرابع: إدارة قاعدة البيانات بالجهة

املشاريع  وتنمية  تطوير  الخامس:  املسار 
وتوفري املوارد املالية.

 26 جويلية 2022
اجتمعت لجنة تقيم املشاريع الجهوية 

باملكتب الجهوي لربنامج إرادة بنزرت قصد 
التثبت من مرشوعية املطالب املقدمة يف 
اطار طلب عروض مشاريع حسب املعاير 

املستلزمة و املعتمدة إداريا.
من ناحية أخرى، سيتم التثبت من امللفات 

املختارة من قبل خرباء محلفني مستقلني.

■  التكوين املهني
17 اوت 2022

الفنية  الوحدة  ملشاريع  املحرز  التقدم  كان 
للتكوين املهني بربنامج إرادة، محور االجتامع 
املهني  والتدريب  التكوين  مبركز  املنعقد 
حول«  بسطة  تقديم  خالله  تم  وقد  ببنزرت 
انشاء منصة تكوين ملهن ربط املنشآت بالغاز 
الطبيعي« و »منصة تكوين للحام تحت املاء«.

وقد تم خالل االجتامع مناقشة العديد من 
النقاط، ال سيام تلك املتعلقة برشوط التحقق 

من املكون غري امللموس ملرشوع الغاز 
والبدائل املناسبة لتنفيذ املرشوع.

حارض يف هذا االجتامع كل من فريق مرشوع 
CSFCM Menzel Bour- بنزرت و CFA

guiba ، أعضاء فرع إرادة الجهوي ، باإلضافة 
إىل السيد بن غارة هشام و طرهوين صالح 

)UTICA بنزرت( ، السيد حدويش منري 
 CMRT( و السيد الزويري )بنزرت UGTT(

تونس(.

إرادة قابس
19 جويلية 2022

أعضاء  قدرات  بناء  دعم  استمرار  إطار  يف 
والخاص  العام  القطاعني  بني  الحوار  منصة 
)PDPP(، تم تنظيم ورشة عمل تدريبية حول 
بحضور  االسرتاتيجي«  والتخطيط  »اإلدارة 
وغالبية  الباجي  عامد  السيد   PDPP رئيس 

بقية األعضاء.أجندة الدورة:
- تقديم لورشة العمل

- تذكري بإنجازات ورش العمل السابقة

- عرض مفهوم الحوكمة املطبق عىل 
املنظامت الجامعية

- العمل يف عدة مجموعات عىل دليل دعم 
القرار عىل مستوى الحوكمة

- جمع االعامل ومناقشتها؛ قرار توافقي حول 
PDPP التوجهات املتعلقة بأسلوب إدارة

- ملخص موجز ومناقشة احتياجات بناء 
PDPP القدرات ألعضاء

- تقادم املهام وختم املهمة

- تقييم فوري لعمل ورشة العمل.

الترويج للفستق 
ومشتقاته وتطوير 

آليات تسويقه



صفحة I 4 إرادة 

28 سبتمرب 2022
نظم برنامج إرادة دورة تكوين ملدة نصف 
يوم تحت شعار: »دعم منصات لحوار بني 
القطاع العام والخاص يف إنشاء نظام إدارة 

مناسب، وإطار رسمي قانوين، وتطوير دليل 
اإلجراءات«.

أرشف عىل الجلسة الخبري السيد عبد اللطيف 
محمود الذي ساهم يف  دعم العمل الجامعي 

التشاريك من قبل أعضاء PDPP عىل »نظام 
 )SMSO( »اإلدارة االسرتاتيجية والتنظيمية

للمنصة.

 

■  التكوين املهني
29  جويلية 2022

يف إطار متابعة تنفيذ مرشوع والية قابس 
واملتمثل يف إنشاء »مركز تنمية املهارات للبناء 
والحرف ذات الصلة«، تم عقد اجتامع يف مقر 

مركز التكوين والتدريب يف الحرف اليدوية 
بحضور:السيد درة محمد: املدير الوطني 

UGP Irada ، السيدة جربي أسامء منسق 
 FPE / UGP IRADA الوحدة الفنية ملكون

،أعضاء الفريق الفني لـ ATFP املكون من 
السيد سعيد لطفي والسيد حاممي شوقي 
والسيد بوعجيال معز, السيد بوعبيد مكرم 
ممثل عن CENAFFIF , أصحاب القرار 
بالجهة : املدير الجهوي للتعليم والتكوين 

املهني ، ومديري مراكز التكوين املهني، 
واملدربون، ومستشارو التكوين املهني ، 
 ، »URICA« ومنظامت أصحاب العمل

وفرع إرادة بقابس.

11 أوت 2022 
يف إطار متابعة تنفيذ مرشوع وحدة التكوين 

املهني لربنامج إرادة » »قطب املهارات من 
مهن البناء واالشغال العمومية وتوابعها«، 
وحسبام تم االتفاق عليه خالل االجتامع 
مبقر مركز التكوين والتلمذة الحرفية، يف 
ATFP 29جويلية 2022، قام فريق من
متكون من السيد قيس رحومة والسيد 

مجدي مزين والسيد رضا شايبي بزيارة فنية 
يف مجال الهندسة املدنية والهيدروليكية 
والكهربائية. من 9 إىل 11 أوت 2022 يف 

املراكز التالية:

• املركز القطاعي للتكوين يف البناء و 
،)CSFBF( التنقيب

• مركز التكوين و التدريب ف الحرف 
،)CFAMA( التقليدية

• مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل 
)CFPETI El Hamma(  بالحامة

الهدف من هذه الزيارة هو التعرف عىل 
أعامل التعديل و التاهيل الالزمة للمساحات 

التعليمية بالتشاور مع املدربني ومديري 
مراكز التكوين من أجل ضامن الرتكيب األمثل 
ملعدات التكوين التي سيتم الحصول عليها يف 

إطار املرشوع أعاله.

بإيجاز



إرادة قفصة
28 جويلية 2022

مسارات  رواد  بني  بعد  عن  اجتامع  عقد  تم 
منصة الحوار بني القطاعني العام والخاص يف 
الخبري  املدرب  شعبان  توفيق  والسيد  قفصة 
قصد  االسرتاتيجي«،  والتخطيط  »اإلدارة  يف 
تعزيز   خطة  صحة  من  والتحقق  االنتهاء 
و  الحالية  للسنة   PDPP أعضاء  قدرات 

السنوات املقبلة  2023 و 2024.

قام السيد محمد منصف كريت، نائب رئيس 
ملسار  التجريبي  واملدير  بقفصة   PDPP
االموال  جمع  املشاريع؛  وصياغة  »تحديد 
من  كل  بحضور  و  االجتامع   »برئاسة  
 »FABMS« رشكة  من  نارص،  أسامة  :السيد 
االقتصادية  »املراقبة  التجريبي ملسار  واملدير 
والحوار  والبيئية  التنظيمية  التكنولوجية 
محمد  السيد  والخاص«،  العام  القطاعني  بني 
بنور، من املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
»إدارة  ملسار  التجريبي  واملدير  بقفصة 
الفاعلني من أعضاء منصة الحوار بني القطاع 
العام و الخاص«, السيد محمد عرفة مسئول 
الجهوي  باملكتب  الخاص  القطاع  تنمية  عن 

إلرادة.

قبل  من  املعتمدة  التكوين  خطة  اتخاذ  تم 
املدرب الخبري بعد التطرق ايل حاجيات أعضاء 
قبلهم  من  التي متت صياغتها  الالزمة  املنصة 
ألنشطة  السلس  التشغيل  اىل  التوصل  قصد 

املساعدة  نتبني  هنا  ومن  التشغيلية.  اإلدارة 
الفنية والتكوينية التي سيقدمها الخبري قصد:

•إضفاء الطابع الرسمي القانوين 
والتنظيمي عىل املنصة

•الصياغة واألعامل - خطط مشاريع

•صياغة مطالب للتمويل ألصحاب رؤوس 
االموال 

•صياغة مطالب للتمويل من قبل األموال 
العامة و الخاصة

•تقنيات التنقيب والرتويج والتفاوض

•إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات 
جهوية )االحتياجات ، الهندسة املعامرية ، 

املواصفات ، الربامج ...(

•إجراء دراسات استقصائية ميدانية

ستقام الدورة التكوينية حول املحاور التالية:
o إدارة حديثة وفعالة

o تقنيات التفاوض
o مفهوم وطريقة تنفيذ وحدات الرصد و 

املراقبة.
تجدر اإلشارة إىل أن منصة الحوار بني 

القطاعني العام والخاص يف قفصة قد تبنت 
منهًجا إداريًا أفقيًا يعتمد عىل وتطوير 

وتعزيز القدرات واملهارات متعددة 
الوظائف وعىل عدم مركزية املسؤوليات 

واملرونة. مام ميكنها من تجاوز التنظيم 
الهرمي وإعادة النظر يف التكليف الوظيفي، 

حيث يعتمد النموذج الهرمي التقليدي 
عىل عمودية عالقات العمل، حيث تكون 

اإلدارة واملديرون هم من يتخذون القرارات 
ويقترص دور البقية عىل تنفيذها بدون أي 
وجه من املشاركة يف اتخاذها. لذلك، يعترب 
املنهج األفقي أكرث دميقراطية؛ حيث تتمثل 

نقاط قوته الرئيسية يف:
*املرونة التنفيذية واالسرتاتيجية وقدرة 

ال PDPP عىل التكيف معه.

*استقاللية اتخاذ القرارات التجريبية.

*سهولة تقيم أداء كل مسار.

*ثقافة متجانسة داخل نفس فريق 
املسار.

*تسهيل االبتكار.

التنفيذية(  واللجنة  )الرئيس  اإلدارة  تنسق   -
التقسيامت بينهم.

ويجدر التذكري إىل أن املسارات الخمس التي 
احتفظت بها املنصة هي:

- ااملسار1: إدارة الجهات الفاعلة األعضاء يف 
PDPP

- ااملسار 2: إدارة أصحاب املصلحة
- ااملسار 3: تحديد املشاريع وصياغتها ؛ جمع 

التمويالت
املسار4: املراقبة االقتصادية التكنولوجية 

والتنظيمية والبيئية والحوار بني القطاعني 
العام والخاص

- ااملسار 5: قاعدة بيانات جهوية

برنامج ممّول من 
صفحة 5 قبل اإلتحاد األوروبي



صفحة I 6 إرادة 

20 سبتمرب 2022
كجزء من مهمة دعم تحسني و تناسق املشاريع 
القطاعات  لتطوير  العمل  املنبعثة من خطط 
ورشة  تنظيم  تم   ، للتمويل  مطالب  وصياغة 
عمل حول »صياغة وعرض املشاريع التنموية 

يف قفصة«.
املستهدفون هم أعضاء املجموعات املوضوعية 
التنمية  )مجمع  الخاص  القطاع  من  املكونة 
الفالحية GDA  و الرشكة التعاونية للخدمات 
التجارة  و  الصناعة  اتحاد   ،  SMSA الفالحية 
العام  القطاع   ، األعامل(  رجال   ،  UTICA

واملجتمع املدين )الجمعيات(.
أهداف هذه الورشة هي:

•تكوين أعضاء املجموعات املحوارية عىل 
صياغة مشاريع التنمية

•إتقان تقديم مشاريع التنمية ألصحاب 
االموال

النقاط التي تم التطرق اليها هي: 
• املفاهيم األساسية واملصطلحات 

والتعاريف
• املفاهيم األساسية إلدارة دورة املرشوع

• معايري الجودة للمرشوع
• تحليل السياق وتقيم الحالة ما قبل 

املرشوع
• مناقشة أصحاب املصلحة

• درس وتحليل العراقيل
• تحليل األهداف وصياغتها مع النتائج

• اإلطار القانوين واملؤرشات
• ميزانية العمل

• تقديم مرشوع تنموي
بن  صابر  السيد  التدريبية:  الدورة  هذه  أدار 

مبارك الخبري املكلف بالبعثة املذكورة.

إرادة جندوبة
14 جويلية 2022

عقدت ورشة عمل لدعم وبناء قدرات أعضاء 
منصة الحوار بني القطاع العام و القطاع 

الخاص مبقر اتحاد الصناعة و التجارة بالجهة، 
ملدة يومني، بقيادة الخبري املعني من قبل 
مركز خربة إب ف، السيد يوسف بوهالل.
تعد هذه الورشة جزء من املرحلة الثالثة 
 ،PDPP من مهمة بناء القدرات ألعضاء

هدفها تحديد مسارات التشغيل الرئيسية و 
حث األداء السليم لـعمل PDPP وترتيب 

أولوياتها.

17 اوت 2022
يف إطار رصد التقدم املحرز يف تنفيذ أنشطة 
املشاريع االجهوية املمولة من برنامج إرادة، 

وبعد رصف الدفعة األوىل من الدعم، 
التقى أربعة اصحاب مشاريع مع أعضاء 
لجنة املراقبة الفنية يف مقر مكتب إرادة 

بالجهة لجرد املشرتيات واإلجراءات التي تم 
تنفيذها خالل األشهر الثالثة األوىل من ناحية 

وامليزانية التي تم إنفاقها من ناحية أخرى، 
دون إهامل الصعوبات التي متت مواجهتها 

أثناء تنفيذ خطط التنمية الخاصة بكل 
مرشوع.

وطالب السيد كامل الرزاقي رئيس اللجنة 
بإعداد جدول زمني للزيارات امليدانية 

لتحديد املشرتيات ودعم املستفيدين يف 
إعداد طلباتهم لرصف الدفعة الثانية من 
املنحة ملن أنفق ٪70 من امليزانية األوىل.

18 اوت 2023
يف إطار دعم املتقدمني باملشاريع الجهوية 

املمولة من االتحاد لالورويب يف اطار برنامج 
إرادة بوالية جندوبة، حرض فريق الربنامج 

ابالجهة انطالق فعاليات مرشوع التنمية 
»PDAR« الذي تنفذه الجمعية النسائية 
للمواطنة والتنمية يف عني دراهم و الذي 
يهدف ا إىل تعزيز قدرات املرأة الريفية:

يف املهارات الذاتية، يف ثقافة ريادة األعامل 
مع دعمهم يف عملية الهيكلة يف منظمة 

.)...GDA, SMSA(  مهنية

تجدر اإلشارة إىل أن 30 امرأة استفدن من 
التكوين الفني )يف مجاالت مختلفة، مبا يف 
ذلك النسيج ، وفن الطهو املحيل ، وما إىل 

ذلك( ، وسيتم مساعدتهن يف الحصول عىل 
البطاقة املهنية الخاصة بكل تخصص.

عىل املستوى الثاين، يهدف مرشوع 
»PDAR« إىل إنشاء منصة رقمية لتسويق 

املنتجات املحلية التي تصنعها هؤالء النساء 
الريفيات لتحسني اإلدماج االقتصادي 
واالجتامعي لهذه الفئة الضعيفة من 

السكان.

بإيجاز



برنامج ممّول من 
صفحة 7 قبل اإلتحاد األوروبي

23 سبتمرب 2022
تم تنظيم اجتامع ألعضاء لجنة متابعة 

املشاريع الجهوية مبقر فرع مكتب إرادة 
بالجهة، بحضور 7 متقدمني مستفيدين من 

التمويل، يهدف هذا القاء اىل:
- تقديم للمستفيدين الثالث الذين تم 

التحاقهم لالستفادة من الدعم:
- اإلجراءات،

- اإلطار العام لتنفيذ األنشطة،

- أحقية املرصوفات والوثائق الواجب 
توفريها للمتابعة ، بعد رصف القسط 

األول من املنحة.

- جرد التقدم املحرز يف تنفيذ أنشطة كل 
مرشوع إجهوي واملصاريف املتكبدة

-تحليل الصعوبات عن كثب، دراسة كل 
حالة عىل حدة لكل نشاط وخلق الحلول

- التناقش واملشاركة بني املستفيدين 
باألسئلة واألجوبة

- التحضري للزيارات امليدانية والخطوات 
املستقبلية

29 سبتمرب 2022
تم عقد اجتامع ألعضاء منصة الحوار بني 

القطاع العام والخاص يف مركز جندوبة 
للتكوين املهني بحضور املكتب الجهوي 

لفرع إرادة السيد سعد الله خلفاوي رئيس 
PDPP والسيد رشيف الشنيني رئيس 

الغرفة تجارية بالشامل الغريب والسيد كامل 
 ODESYPANO علوي املدير الجهوي لـ

والسيدة منية بوزازي نائبة الرئيس وأعضاء 
.PDPP

تتمثل أهداف االجتامع يف:
- تقييم التقدم املحرز يف األنشطة املنفذة 
عىل مستوى مكونني : التكوين املهني و 

القطاع الخاص

-التحضري إلطالق دعوة طلب عروض 
املشاريع خاص بوحدة التكوين املهني، 
الدفعة األوىل )املحاور املعتمدة: تربية 

النحل، الطاقة الكهروضوئية ولحام(

- الرتكيز عىل سري تنفيذ املرشوع التعاوين 
لرتبية النحل و 7 مشاريع جهوية بالوالية

- التحضري لزيارة بعثة االتحاد األورويب 

- تحديد موقع PDPP واستدامته و األنشطة 
املستقبلية

منظومة  تربية النحل
16 اوت 2022

تم عقد اجتامع للجنة الفنية ومراقبة 
املرشوع التعاوين لرتبية النحل يف مقر 

الرشكة التعاونية للخدمات الفالحية أمان 
بفرنانا بحضور كوادر من مقر ديوان 

تنمية الغابات و املراعي بالشامل الغريب 
ODESYPANO، واملديرين التنفيذيني 

املعينني من قبل املرشوع، واملكتب الجهوي 
إلرادة وأعضاء لجنة املراقبة برئاسة السيد 

كامل علوي بالتعاون مع السيد كامل رزيقي 
ممثالً عن ديوان تنمية الشامل الغريب 

.ODNO
الهدف من االجتامع هو تقييم مدى التقدم 
يف األنشطة ومجاالت تحسني خطط العمل 
واالعامل املتعلقة بكل إطار تنفيذي معني 

حسب تخصصه ومكان تكليفه.
للمراحل  التخطيط  مسالة  مناقشة   متت 
الترسيع يف تنفيذ أنشطة   املستقبلية ومسالة 
ارض  عىل  النحل  لرتبية  التعاوين  املرشوع 

الواقع.



صفحة I 8 إرادة 

■  التكوين املهني
26 جويلية 2022

ُعقد اجتامع عمل يف مركز التكوين و 
التدريب املهني ، بحضور :

-السيدة أسامء جربي املسؤولة عن وحدة 
التكوين املهني -إرادة،

- السيد محمد درة املسؤول عن الربنامج، 
-السيد محمد منصف حاجي ، مدرب  من 

املركز التقني للصناعات امليكانيكية و 
الكهربائية ،

-السيد محمد عريب مناعي و السيد جالل 
الطويهري من فرع إرادة الجهوي ،

- السيد سعد الله خلفاوي مدير مركز 
التكوين و التدريب املهني ، 

- السيد  معز بوعجيلة وشوقي حميمي من 
، ATFP

-مكرم بوعبيد من املركز الوطني لتكوين 
املكونني و هندسة التكوين،

- 3 مكونني من أجل مواصلة األعامل 
التحضريية إلنشاء منصة إعداد الشهادات يف 

املراكز املذكورة.

إرادة مدنين
6 جويلية 2022

كجزء من مهمة PDPP لدعم إنشاء منوذج 
حوكمة مناسب، وتطوير العمليات الرئيسية 
إلدارتها وتشغيلها، تم تنظيم نشاط تكويني 
  ODS عىل امتداد يومي 5 و 6 جويلية يف

مدنني بحضور أعضاء PDPP و الخبري السيد 
شعبان. الهدف من هذا االجتامع هو جمع 

عمل املجموعات عىل املسارات الرئيسية 
.PDPP ومناقشة طريقة إدارة

21 سبتمرب 2022
كجزء من مهمة دعم منصة الحوار بني 

القطاع العام والخاص   إلنشاء نظام إدارة 
مناسب ، وإطار رسمي قانوين  وتطوير دليل 
إجراءات ؛ تم تنظيم دورة تكوينية يف نظام 

إدارة األعامل  وإدارة املشاريع  وأدوات 
املراقبة والتقييم من 20 إىل 21 سبتمرب يف 

ديوان التنمية بالجنوب لصالح أعضاء املنصة 
بقيادة الخبري عبد اللطيف محمود.

■  التكوين املهني
29 جويلية 2022

تم تنظيم اجتامع لرصد التقدم املحرز يف 
مشاريع مراكز التكوين املهني يف مدنني مبقر 

ODS، بحضور املسؤول الوطني لربنامج 
ارادة واملسؤولة عن وحدة التكوين املهني 
بالربنامج، ورئيس PDPP، واملدير الجهوي 

للتكوين املهني والتوظيف، وممثيل الوكالة 
التونسية للتكوين املهني و املركز الوطني 

لتكوين املكونني و هندسة التكوين ، ومديري 
مراكز التكوين املهني  تم تخصيص هذا 

االجتامع ملناقشة التقدم املحرز يف مكون 
املعدات واملواد واملكون غري امللموس لكل 

مرشوع.

إرادة صفاقس
23 سبتمرب 2022

نظم برنامج إرادة دورة تكوينية حول 
موضوع: »دعم منصات الحوار بني القطاع 

والخاص يف إنشاء نظام إدارة مناسب وإطار 
رسمي وقانوين وتطوير دليل اإلجراءات«.

كانت هذه الجلسة عبارة عن تكوين عن 
طريق عرض تقدميي ودعم العمل الجامعي 
التشاريك ألعضاء املنصة عىل »نظام اإلدارة 

.»)SMSO( اإلسرتاتيجية والتنظيمية

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


