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المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة I إرادة 
برنامج ممّول من 

قبل اإلتحاد األوروبي

يف إطار تنفيذ برنامج املبادرة الجهوية لدعم التنمية 

االقتصادية املستدامة »إرادة«، عقدت جلسة لتوقيع عقود متويل 

املشاريع الجهوية بوالية بنزرت والتي كانت مدرجة عىل قامئة 

االنتظار بعد املوافقة عليها، بني كل من املندوبية العامة للتنمية 

الجهوية وديوان تنمية الجنوب من ناحية و رشكة »فورست 

 بريل« )FORESTS PEARL(، و رشكة  »فاري روسيكلن« 

 )Tunisia Baits( و رشكة تونيزا بايت )Ferry Recycling(

من ناحية أخرى بحضور كل من السيد فوزي غراب املدير 

العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية و السيد خالد حشيشة 

مدير عام وديوان تنمية الجنوب و السيد محمد درعة املسؤول 

الوطني لربنامج »إرادة« مبقر املندوبية يف 16 ديسمرب 2022.

المشاريع  لتمويل  األوروبية  الهبة  عقود  توقيع 
االنتظار  المدرجة بقائمة  بنزرت  الجهوية بوالية 



صفحة I 2 إرادة 

وقع االختيار عىل ثالثة مشاريع جهوية لالستفادة من الهبة 
املالية املقدمة من قبل االتحاد األورويب يف إطار الربنامج. 

• يرنو املنتفع األول وهو »توسيع طاقة إنتاج الديدان البحرية 
 للصيد البحري ولعلف االسامك و املحار« مقرتح من قبل

 Tunisia Baits اىل زيادة القدرة اإلنتاجية ملزرعة الديدان 
البحرية لتصل إىل 1500 كيلوغرام يف السنة. 

هذا وقد تحصلت صاحبة املرشوع عىل دعم مايل بقيمة 160 
ألف دينارقصد املساهمة يف تنفيذه.

• اما املرشوع الثاين املختار، و املَُعْنَوْن »تركيب وحدة إلعادة 
تدوير الحأمة الصناعية امللوثة باملعادن الثقيلة« الذي اقرتحته 

رشكة Ferry Recycling. والذي يهدف إىل تعزيز مشاركة 
املشغلني الصناعيني يف 
الربنامج الوطني إلدارة 

النفايات الصناعية والخاصة 
مع الحد من املخاطر 

الصحية والبيئية للحأمة 
الصناعية امللوثة و التي 

متثل هاجس وطني و 
عاملي. 

هذا و قد متتعت صاحبة 
 املرشوع مبنحة اوروبية قدرها 

 200 ألف دينار.
• »التدريب عىل تثمني وتحويل ساللة هيذر« هو املرشوع 

الجهوي الثالث املختار يف إطار برنامج »ارادة«، الذي اقرتحته 
رشكة FORESTS PEARL والذي سيستفيد من منحة قدرها 

100 ألف دينار. يهدف املرشوع إىل تكوين شباب املناطق 
الريفية عىل تطويروتثمني قيمة الخشب من جذور الخلنج 

مع دمج اآلالت التي يتم التحكم فيها بالحاسوب )CNC( يف 
الحرف الصناعية.

460 ألف 
دينار لتنفيذ ثالث 

مشاريع جهوية 
بوالية بنزرت



صفحة 3  برنامج ممّول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

عقد اجتامع ملمثيل منصة الحوار بني القطاعني العام والخاص 
يف قفصة مع السيد محمد الجلويل، رئيس مجلس اإلدارة 

بالقطب التنموي بقفصة )PCG( والدكتور خالد براهمي، 
املسؤول عن تأطري الرشكات الناشئة يف القطب، لتوحيد الجهود 

بني الطرفني من أجل صياغة طلب متويل، من »االستثامر من 
أجل الوظائف«  )Invest For Jobs( وهو ممول أملاين، لفائدة 

القطب التكنولوجي بالجهة  و  املتخصص يف املشاريع الفالحية، 
الصناعة الغذائية و الفالحة البيئية.

طور القطب التكنولوجي للوسط والجنوب الغريب، وفقاً لدراسة 
أجرتها هيئة التعاون التقني لكوريا الجنوبية سنة 2008، عىل 

مساحة 88 هكتاراً )طريق صفاقس( قطاعات مل تشهد أي تطور 
منذ أكرث من 14 سنة وتتمثل يف:

-امليكاترونيك
-الكيمياء الدقيقة

-االقتصاد التدويري
-الطاقة املتجددة

من ناحية أخرى، شهدت جهة الوسط الغريب منو ملحوظ 
بالقطاع الفالحي عىل غرار كل من والية قفصة وسيدي بوزيد 

والقرصين، الاليت متثلن اهم منتجي الفستق واللوز وزيت 
الزيتون عىل الصعيد الوطني، مام قد ميثل قابلية هامة إلنتاج 

املاشية، )األغنام واملاشية واملاعز والجامل( وإلنتاج النباتات 
العطرية والطبية، متثل كل من والية قفصة وتوزر وقبيل أهم 

منتجي التمور يف تونس.
ولتعزيز هذه الرثوة الفالحية، يعتزم القطب التنموي بقفصة 
تنفيذ مرشوع Technopole مضيفا له تخصصات أخرى إىل 
مهمتها األولية والتي تلبي االحتياجات االنية للجهة، والتي 

تتمثل يف:
-الصناعات الغذائية من خالل تطوير املنتجات الفالحية 

والخدمات الفالحية القامئة عىل الصناعة والتكنولوجية الجديدة.
-الفالحة البيئية من خالل تجسيد الفالحة املستدامة، مع 

احرتام التوازنات البيئية. تهدف سياسة الفالحة البيئة هذه إىل 
تحسني إنتاج الغذاء دون تعريض الطبيعة للخطر )أخالقيات 

الحياة، والجمع بني الثقافات واألنشطة، واستخدام املوارد 
بطريقة منطقية، وتعزيز التبادالت املحلية، واستقاللية املزارع 

الصغرى..(.
-الرقمنة من خالل إنشاء املصانع الحديثة، حيث يتم وصل 

جميع الروابط التي تشكل سلسلة اإلنتاج ببعضها. ومن ثم تنتج 
 .)M2M( اآلالت بذكاء واستقاللية بفضل بروتوكول االتصال

للرقمنة مزايا عديدة، بدءا بتعديل اإلنتاج يف الوقت الحقيقي 
وفقا للطلب وإدارة املخزون بكفاءة. ويكفل تبسيط تبادل 

 املعلومات توقع حدوث حاالت فشل.
 يف النهاية، تكتسب الرشكة مكاسب إنتاجية كبرية.  كام ان 

الصناعة تشهد ثورتها الرابعة بالرقمنة.
-التجارة اإللكرتونية من خالل تشجيع الرشكات الناشئة عىل 

إنشاء منصات للتجارة اإللكرتونية لتشجيع املعامالت التجارية 
عن بُعد عىل األنرتنات.

-التجارة الدولية بتشجيع رشكات االسترياد والتصدير عىل 
أن تتواجد يف القطب التكنولوجي لتشجيع تصدير منتوجات 

الجهة.
وينبغي أن يكون القطب التكنولوجي العنارص التالية:

-فندق تجاري ميثل موقع يتواجد به الرشكات الناشئة يف 
مجال الخدمات الفالحية )الروبوتات، تحديد املواقع الجغرافية 
باألقامر الصناعية لتوفري سهولة مراقبة تتبع املزارع، مبا يف ذلك 

إنتاج منتوجات للتصدير إىل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، 
ومعدات لجني املحصول، والتقنيات الجديدة للكشف عن 

اآلفات، والتكنولوجيا الحيوية، وما إىل ذلك(
-وحدة حاضنة للرشكات الناشئة ودعم أفكار املشاريع املبتكرة 

حتى عالمة ACT TUNISIA الناشئة والوصول إىل التمويل 
والسوق.

-مساحة عمل مشرتكة لخلق التآزر بني الرشكات الناشئة 
واملشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم والنظام اإليكولوجي 

الجهوي والوطني.
-إنشاء منطقة إنتاج للرشكات الصغرية واملتوسطة والكربى 

)منطقة صناعية مخصصة ملشاريع تحويل املنتجات الفالحية(. 
ستضم هذه املنطقة رشكات دولية ووطنية ورشكات صغرية 

ومتوسطة من الجهة وتجمع بني الوحدات التي سيتم تأسيسها 
مشاريع صادرة:

n دراسة إسرتاتيجية لقطاع زيت الزيتون التي أجريت 
بالتعاون مع برنامج إرادة، املمول من جانب االتحاد األورويب، 

وبدعم من منصة الحوار بني القطاع العام والخاص بقفصة 
وتشمل:

•إنشاء منصة تخزين لزيت الزيتون مع مخترب تحليل،
•إنشاء مصنع إلنتاج زيت الزيتون العضوي من سالالت 

منطقة قفصة الغربية والشمشايل قفيص من واحات الجهة 
والقرص 

•تثمني زيت الشمشايل قفيص عن طريق تصنيفه ب »تسمية 
مصدر محدد«.

n الدراسة االسرتاتيجية لقطاع النباتات العطرية والطبية 
العضوية التي أجراها برنامج  إرادة، و املشاريع التنموية التي 

تم إنتاجها وصياغتها:

قفصة: نحو إنشاء برنامج إنمائي لفائدة قطاع 
الغذائية  الصناعة 



صفحة I 4 إرادة 

•تكثيف محاصيل النباتات العطرية والطبية العضوية وإنشاء 
وحدة لتقطري الزيوت األساسية وإنتاج PAM العضوية 

املجففة،

•إنشاء وحدة للتسميد تستند إىل النواتج الثانوية لـلنباتات 
العطرية والطبية العضوية،

واملحليات  الزعفران  لتوابل  وتعبئة  إنتاج  وحدة  •إنشاء 
املستخرجة من ستيفيا

•إنشاء مشتل إلنتاج نباتات PAM العضوية.
مكان الحتضان و استضافة الرشكات الناشئة داخل القطب 

التكنولوجي 
-ورش عمل للرشكات الناشئة والرشكات الصغرية واملتوسطة

-ثالجات لتخزين الفواكه والخرضوات.
-مركز للحياة )قاعات اجتامعات، مقهى - مطعم، مكتب بريد 

تونيس، فروع مرصفية،(
-تعزيز مؤسسات التعليم العايل لتكوين الطالب )كلية علوم 
التكنولوجيا الحيوية، ISSAT يف تطوير الربمجيات، الروبوتات 
والطائرات بدون طيار، ISET  يف تطوير املعدات الفالحية يف 
القسم الكهروميكانييك، معهد الطاقة بالنسبة ملسالة الطاقة 

املتجددة، واملعهد العايل إلدارة األعامل ألساليب اإلدارة الحديثة 
ملجموعات التنمية الفالحية الرشكات التعاونية للخدمات 

الفالحية ....

- اقامة رشاكة يف مجال التكوين الفالحي مع وكالة االرشاد 
و التكوين الفالحي يف املنطقة متثله مراكز التكوين املهني 

الفالحي للطالب املتدربني وأبناء املزارعني وخريجي التعليم 
العايل يف مشاريع فالحية.

- اتفاقات رشاكة بحثية مع مراكز البحوث الجهوية )املركز 
الجهوي للبحوث الفالحية يف سيدي بوزيد، ومعهد الزيتونة 

بصفاقس، ومعهد املناطق القاحلة يف مدنني، واملركز الجهوي 
للبحوث يف الفالحة الواحية، واتفاقات مع املؤسسات التعليمية 

والبحثية الوطنية
SO- )- اتفاقية رشاكة مع السوق اإلنتاجية لسيدي بوزيد 

MAPROC(، باستثامر 135 مليون دينار قادر عىل تنظيم 
العرض والطلب عىل الفواكه والخرضوات واللحوم الحمراء يف 

الوسط والجنوب الغريب، باإلضافة إىل مركز بحث علمي ومجمع 
صناعي لتجهيز املاشية )األغنام واملاشية واملاعز وما إىل ذلك...(

وبالتايل، فإن تكوين الطالب املتدربني، والطالب الجامعيني 
واملاجستري، وطالب الدكتوراه، والباحثني الجامعيني، والباحثني 

من املختربات ومراكز البحث العلمي، هو إيجاد حلول ملشاكل 
الفالحة يف الوسط والجنوب الغريب للبالد: املامرسات الفالحية 

الجيدة، ومكافحة اآلفات البيولوجية اإليكولوجية، واإلمداد 
واللوجستيات، والتخزين، وإدارة ...

وتقدر ميزانية مرشوع املجموعة مببلغ  10 مليون دوالر.



صفحة I 5 إرادة  برنامج ممّول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

بإيجاز
إرادة بنزرت

4 نوفمرب 2022

يف إطار تنفيذ املرشوع التعاوين »القنارية« 
عقدت دورة تدريبية النطالق تطوير نظام 

تركيز كتل »Cluster« من قبل القطب 
التنموي ببنزرت )صاحب املرشوع املمول 
مبنحة أوروبية تابعة لربنامج ارادة(، وقد 

متكن أصحاب القرار بسلسلة القيمة للقنارية 
وهياكل دعم التنمية وهياكل التمويل، 

كمشاركني يف الدورة، من التعرف عىل األسس 
األساسية لتكوين وتنظيم الجهات االقتصادية 

الفاعلة يف إطار الكتلة التشغيلية ومنها:

-االسلوب املنهجي لتطوير تركيز كتل 
»Cluster«

Clus- »-تحليل عالقات العمل بني أفراد 
»ter

-تنشيط وتسري الكتل
-االستدامة املالية لخدمات دعم الكتل

10 نوفمرب 2022
يف إطار عمل منصة الحوار بني القطاعني 

العام والخاص عقدت دورة تكوينية مبقر 
القطب التنموي ببنزرت مبشاركة الجهات 

الفاعلة يف القطاع العام والقطاع الخاص 
ومنظامت أصحاب األعامل واملنظامت 
النقابية حيث حدد املشاركون األدوات 

واألساليب الالزمة لوضع مناذج لنظام اإلدارة 
وتنفيذه بهدف مواصلة الحوار بني القطاعني 

العام والخاص.
9 ديسمرب 2022

يف إطار عمل منصة الحوار بني القطاعني 
العام والخاص الذي أنشأه برنامج إرادة، 

عقدت دورة تكوينية ثانية يف مقر القطب 
التنموي ببنزرت، وشاركت فيها الجهات 

الفاعلة من القطاع العام و الخاص، وكذلك 

منظامت أصحاب العمل و املنظامت النقابية 
لتسهيل انطالق تنفيذ العمليات اإلدارية 

الرئيسية للمنصة قصد دميومتها.
n  التكوين املهني

10 نوفمرب 2022
كان إطار الرشاكة املقرتح بني مركز التكوين 
بورقيبة  مبنزل  املعدين  البناء  يف  القطاعي 
التابع  بجرجيس،  املحرتف  الغوص  ومركز 
مرشوع  تنفيذ  قصد  الوطني،  الدفاع  إلدارة 
الذي  االجتامع  موضوع  املاء،  تحت  اللحام 
عقد يف مقر وزارة التشغيل والتكوين املهني.
من  طريق،  خارطة  وضع  عىل  االتفاق  وتم 
العنرص  عىل  األخرية  اللمسات  وضع  أجل 
املركز  مبساعدة  للمرشوع،  البيداغوجي 
التكوين  وهندسة  املكونني  لتكوين  الوطني 
للتكوين  التونسية  الوكالة   ،)CENAFFIF(



صفحة I 6 إرادة 

ووضع   ،)GOPA( قوبا  و   )ATFP( املهني 

طرق تشغيلية تضمن انطالقه يف اقرص اآلجال.

 RNP( حرض االجتامع السيد محمد درعة

 ،)RUT FP( والسيدة أسامء جربي ،)Irada

وكل من السيد لطفي سعيدان، وشوقي 

هاممي، و معز بوعجيلة من الوكالة التونسية 

للتكوين املهني )ATFP(، والسيد مكرم 

بوعبيد من املركز الوطني لتكوين املكونني و 

.)CENA( هندسة التكوين

إرادة قابس
n  منظومة الرمان 

 4 نوفمرب 2022

املائية  واملوارد  الــفــالحــة  وزير  بحضور 

والصيد البحرية، ينظم املجمع املهني املشرتك 

املهنيني  مع  بالرشاكة   )GIFRUIT( للغالل 

تنظيم  تم   :PAMPAT2 مرشوع  واصحاب 

أسبوع الرمان »كل ثروات جهاتنا«.

التحسني  »دعم  التعاوين  املرشوع  شارك 
وقدرته  ومشتقاته  الرمان  إلنتاجية  املستدام 
AADPCG- قابس«  منطقة  يف  )التنافسية 
إرادة  برنامج  اطار  يندرج يف  الذي  و   )DRG
بالتظاهرة، عىل غرار االتحاد التونيس للفالحة 
التعاونية  الرشكة  و  بالجهة  البحري  الصيد  و 
SMASA ROMMA- الفالحية  »للخدمات 

NA« و »KETTANA« باإلضافة إىل جمعية 
املستفيدة من   )ASOC( حامية واحة شنني
قبل   من  الجهوي  للمرشوع  املمنوحة  الهبة 

االتحاد األورويب يف اطار برنامج ارادة.

n  التكوين املهني
1 ديسمرب 2022

يف اطار عمل عنرص التكوين املهني التابع 
لربنامج إرادة، عقد اجتامع يف مقر وزارة 

التشغيل والتكوين املهني لبسط التقدم املحرز 
يف األنشطة املخطط لها يف تنفيذ املرشوع 
التعاوين »قطب املهارات من مهن البناء و 

االشغال العمومية و توابعها يف منطقة قابس 
وتعديل خطط العمل التابعة.

جربي  أسامء  السيدة  بحضور  االجتامع  عقد 
اإلدارة  من  نزار  خالدي  السيد   ،)RUT FP(
بالجهة،  املهني  والتكوين  للتشغيل  الجهوية 
السيد مسعودي صالح، السيد سعيدان لطفي، 
السيد بوعجيلة معز، السيد هاممي شوقي من 
الوكالة التونسية للتكوين املهني ، السيد بوعبيد 
و  املكونني  لتكوين  الوطني  املركز  من  مكرم 
RFPE/( هندسة التكوين ، السيد زارايت الزهر

حسني  السيد   ،)Antenne IRADA Gabès
كيالين مدير املركز القطاعي للتكوين يف البناء و 
التنقيب بقابس، السيد سبيتي عيل )مدير مركز 
 ، بالحامة  املستقل  بالعمل  والنهوض  التكوين 
و  التكوين  مركز  مدير  وسام  بن شوق  السيد 
والسيدة  بقبيل  التقليدية  الحرف  يف  التدريب 
بن سامل ليىل مديرة املركز القطاعي يف الصيانة 

بقابس.
إرادة قفصة

5 أكتوبر 2022
كجزء من بناء قدرات أعضاء منصة الحوار 

 ،)PDPP( بني القطاعني العام والخاص
عقدت دورة تدريبية ملدة يومني حول دعم 

PDPP إلنشاء نظام إدارة خاص ووضع إطار 
رسمي وقانوين و دليل اإلجراءات املتبعة.
متكن املشاركون خالل هذه الدورة، من 

التعرف عىل ماييل:
1 • مكونات نظام إدارة وتسري املنصة :

-التنظيم
-األهداف

-املوارد
-نظام أخذ القرار

بإيجاز



-رؤية اسرتاتيجية
-بيئة عمل متشعبة

 PDPP 2 • منوذج دينامييك إلدارة و تسري
)منوذج املاس(

3 • التفاعالت بني املشاريع/الرصد/التقييم 
و املؤرشات

يف نهاية الدورة، اقرتح الخبري تشكيل فريقني 
عمل للتفكري يف اإلطار القانوين )امليثاق 

والنظام األسايس والنظام الداخيل( ودليل 
اإلجراءات املقرر وضعه، والذي سيقدم يف 

الدورة التدريبية املقبلة املقرر عقدها يف 27 
و28 أكتوبر 2022.

n  منظومة الفزدق

6 أكتوبر 2022
كجزء من املرشوع التعاوين لتطوير قطاع 

الفستق، املمول من برنامج إرادة واملقرتح 
من قبل رشكة القطب التنموي بقفصة 

املسؤولة عن تنفيذه، تم تنظيم زيارة إىل 
منطقة ماجل بلعباس لصالح 30 شخًصا 

ميثلون 7 هياكل مهنية فالحية )SMSA 3 و 
GDA   4(، التي تم اختارتها من قبل اللجنة 

الفنية للمرشوع.

تم تخصيص هذه الزيارة، لـلرشكة التعاونية 
للخدمات الفالحية يف ماجل بلعباس 

املتخصصة يف معالجة الفستق واللوز وزيت 
الزيتون للتصدير، وقد رحب ممثلوها   

باملشاركني بحضور ممثل املندوبية الجهوية 
للتنمية الفالحية القرصين. هذا و قد قام 

كل من السيد محمد فلهي، الرئيس والسيد 
محمد حشمي فيهي، أمني الخزانة، ببسط 

خربتهم و تقديم تجربة الرشكة يف غزو 
األسواق الخارجية لتصدير الفستق واللوز 
وزيت الزيتون. بعد ذلك، عقدت جلسة 
نقاش ملشاركة املخاوف والصعوبات التي 

ميكن مواجهتها. 
كام متت زيارة احدى وحدات التحويل قصد 
لالستفادة  و  املجال  دخول  املشاركني  حث 
الفستق  تحويل  مجال  يف  الرشكة  خربة  من 
تقشريه  أجل  من  املكتسبة  واملعدات 
وتعبئة  ؛  وتغليفه و حفظه  وتجفيفه صناعيا 
اللوز. وتقشري  العضوي  الزيتون  زيت 

27 أكتوبر 2022
يف إطار تكوين أعضاء منصة الحوار بني 

القطاعني العام والخاص يف قفصة حول »دعم 
الرشاكة يف إنشاء نظام إداري مكيف، وإطار 

رسمي وقانوين، ووضع دليل لإلجراءات«، 
انعقدت حلقة عمل لعرض أعامل 

املجموعات بشأن:
-ميثاق املنصة

-النظام الداخيل ملنصة الحوار بني 
القطاعني العام والخاص

-الطابع القانوين
وقد قام الخبري الدكتور عبد اللطيف محمود 
بإدارة جلسة العمل بحضور 23 عضواً ميثلون 

املؤسسات العامة )اإلدارة، وهياكل الدعم، 
واملصارف العامة، وما إىل ذلك(، واملجتمع 

املدين )الرابطات اإلمنائية(، والقطاع الخاص 
)الرشكات الخاصة، ومجمعات التنمية 
الفالحية، الرشكات التعاونية للخدمات 

الفالحية(.

برنامج ممّول من 
صفحة 7 قبل اإلتحاد األوروبي



صفحة I 8 إرادة 

كام تم تقرير موضوع الجلسة التكوينية 
املقبلة، املقرر عقدها يوم األربعاء 2 نوفمرب 

2022، لعرض عمل املجموعة بشأن دليل 
إجراءات إدارة املنصة.

التي اختار  أعضاءها شكلها القانوين املتبع 
مبوجب املرسوم بقانون للجمعيات رقم 

88-2011 املؤرخ 24 سبتمرب.
n  التكوين املهني

7 ديسمرب 2022
يف إطار تحقيق الهدف االويل مبجال التكوين 

املهني والذي يتمثل يف »تحسني نوعية 
وتطوير التكوين املهني األويل واملستمر 

ودعم التشغيل« لربنامج إرادة، ُعقد اجتامع 
للجنة الجهوية لتقييم مشاريع التكوين 

املهني التي اقرتحها كل من مركز التكوين 
والتدريب ومركز التكوين املهني الفالحي 

بالقرص قفصة.
ُخصص هذا االجتامع لعرض وتقييم املشاريع 

التالية:
•»توحيد قطاعات زراعة األشجار يف 

منطقة قفصة من خالل إنشاء تكوين 
محيل و خارجي يعتمد عىل أفضل 

األنشطة املربحة باستخدام وحدة تكوين 
متنقلة ومخطط تجريبي « ، قدمه السيد 
محمد هادي تلييل، مدير مركز التكوين 

)CFPA( املهني الفالحي

• »تحديث التكوين بالنسبة ملنظومة 

املالبس واالنسجة بجهة قفصة « ، قدمه 

)CFA( السيد وليد قاسمي، مدير مركز

تكونت هيئات املحلفني من: السيد بالل بن 

خليفة، رئيس UTICA يف قفصة، السيد 

حكيم ديناري ممثل URAP والسيد جامل 

فتاح، ممثل جمعية »إرادة من أجل التنمية 

يف قرص – قفصة«.

وأقنع العرضان اللذان قدمهام املديران 

أعضاء هيئة املحلفني وحصال عىل الدرجات 

اإلجاملية أعاله 70/100 مام سمح لهم بإبرام 

عقود هبة بقيمة 308 ألف يورو ملرشوع 

التكوين املهني الفالحي و639 ألف يورو 

ملرشوع الثاين يف مجال املالبس األنسجة. 

وتجدر اإلشارة إىل أن مبلغ الهبة سيغطي 

العنارص املادية وغريها من املستلزمات. 

تم عرض املشاريع يف مقر والية قفصة 

برئاسة السلطات الجهوية وبحضور املديرين 

,ODS, MEFP :الجهويني املعنيني

 UGP و الجمعات املركزية بتونسCRDA 

MEFPوIRADA, CENAFFIF,AVFA

ومن املقرر توقيع العقود املوضوعية 

والتمويل يف النصف الثاين من ديسمرب 2022.

إرادة جندوبة
7 أكتوبر 2022

قامت اللجنة الجهوية ملتابعة املشاريع 
بزيارة ميدانية بوالية جندوبة قصد رصد 

األنشطة التي يضطلع بها صاحب املرشوع، 
الرشكة التعاونية للخدمات الفالحية الفالح 

 ،)SMSA Elfaleh Boussalem( بوسامل
وبيان النفقات وفقا لخطة العمل التي أقرتها 

اللجنة واإلدارة املتعاقدة.
 SMSA قدم السيد فاضل برقاوي، رئيس

وفريقه، بيان لإلنجازات ومختلفة العقبات 
التي واجهه يف تحقيق األنشطة عىل أرض 

الواقع للجنة التي يرأسها السيد كامل رزيقي 
برفقة السيد لسعد رحيم والسيد عريب 

مناعي والسيد لطفي سلطاين. ويف نهاية 
االجتامع، ُسجلت توصيات بإجراء تحسينات 

للتعجيل بالتنفيذ.
17 أكتوبر 2022

الخبري دومينيك  نظمه  بعد  اجتامع عن  عقد 
بجندوبة  إرادة  فريق  وبحضور  شاتلني 
امليكانيكية  للصناعات  التقني  املركز  وفريق 
الحجي  CETIME(:السيد   ( الكهربائية  و 
السيد بوعبيد مكرم ممثل  والسيد بوعزيز و 
عن املركز الوطني لتكوين املكونني و هندسة 
مركز  من  وفريق    )CENAFFIF( التكوين 

بإيجاز



برنامج ممّول من 
صفحة 9 قبل اإلتحاد األوروبي

التكوين و التدريب املهني.
األعامل  متابعة  هو  االجتامع  من  الهدف 
مشاريع  عروض  طلب  لالطالق  التحضريية 

إلصدار الشهادات يف اللحام.
18 أكتوبر 2022

ويف إطار بناء قدرات أعضاء منصة الحوار بني 
عمل  جلسة  نظمت  والخاص،  العام  القطاع 
إداري،  نظام  إنشاء  أكتوبر   18 17و  يومي 

وإطار قانوين، ووضع دليل لإلجراءات.
تم تيسري الجلسة  الخبري السيد تهامي شابري 

)IBF(  بتكليف من

20 أكتوبر 2022
برئاسة السيد هشيم خمريي، مدير عام 
ديوان تنمية الغابات و املراعي بالشامل 

الغريب، وبحضور السيد عبد الستار ربحي، 
مديرعام ديوان تنمية الشامل الغريب، السيد 
محمد درعة املسؤول الوطني  لربنامج إرادة 
برفقة السيد محمد طهراين مسؤول التطوير 
الفني للقطاع الخاص  و رئيس لجنة مراقبة 

املرشوع التعاوين لرتبية النحل ، صاحب 
املشوع ورشكاءه االربعة ، عقد اجتامع  يف 

مقر ديوان تنمية الغابات بباجة.
الهدف من هذا اللقاء تقييم التقدم املحرز يف 
األنشطة اإلمنائية للمرشوع و الصعوبات التي 

يواجهها، والسعي إىل حلها واتخاذ قرارات 
بشأن بعض النقاط العاجلة من أجل حل 

املشكلة.

11 نوفمرب 2022
يف إطار متابعة تنفيذ املشاريع الجهوية يف 

والية جندوبة، شارك فريق املكتب الجهوي 
إرادة يف إطالق مرشوع »جهود من أجلها« 

التابع لجمعية نامى فرنانة. ويهدف هذا 
األخري إىل دعم املرأة الريفية يف سوق العمل 

وتزويدها بخطة السالمة والصحة املهنية 
مع تعزيز قدراتها التقنية من أجل التنمية 

الشخصية والتمكني االقتصادي.

15 نوفمرب 2022
يف إطار بناء القدرات املستمر ألعضاء منصة 
الحوار بني القطاع العام و الخاص، تم عقد 

دورة تكوينية ملدة يومني من 14 إىل 15 
نوفمرب 2022 يف مركز جندوبة للتكوين املهني 
لبدء مرحلة إضفاء الطابع الرسمي عىل نظام 

إدارة املنصة. يقود هذه الدورة التدريبية 
السيد تهامي شبري.

18 نوفمرب 2022
لدعم وضع الصيغة النهائية مللفات طلب 

الحصول عىل الدفعة املالية الثانية من منحة 
التمويل املقدمة من االتحاد األورويب يف إطار 
برنامج ارادة لفائدة املشاريع الجهوية، ُعقد 
اجتامع يرأسه السيد كامل رزيقي بالتعاون 

مع أعضاء لجنة املتابعة والسيد محمد العريب 
مناعي والسيد لطفي سلطاين، وبحضور 

اصحاب املشاريع.

30 نوفمرب 2022
عقد دورة تكوينية لبناء قدرات لفائدة 

أعضاء PDPP حول »نظام إضفاء الطابع 
الرسمي واإلداري عىل املنصة« ملدة يومني 

مبركز التكوين املهني يف جندوبة بحضور 
رئيس املنصة.

منظومة  تربية النحل
28 أكتوبر 2022

يف إطار رصد التقدم املحرز يف تنفيذ األنشطة 
امليدانية للمشاريع الجهوي املمولة من قبل 

برنامج إرادة، قام أعضاء لجنة متابعة وتقييم 
املشاريع برفقة صاحب املرشوع التعاوين 

لرتبية النحل السيد كامل علوي بزيارة 
ميدانية للحث عىل ترسيع تنفيذ املرشوع.

11 نوفمرب 2022
عقد اجتامع عمل يف مقر املكتب الجهوي 

لربنامج إرادة، بحضور رئيس جمعية 
»APROG«، ورئيس املرشوع التعاوين لرتبية 

النحل السيد كامل علوي، ومدير املركز 
املهني السيد بلقاسم سديري، وممثل االتحاد 
التونيس للتضامن االجتامعي السيد عز الدين 

فزاعي )UTSS(،النقاط املثارة هي:
-سبل التعاون بني املرشوع والجمعية فيام 

يخص موضوع AOC للعسل والعالمة 
التجارية الجامعية »صنديدة«.

-تكوين املدربني عىل تربية النحل



صفحة I 10 إرادة 

6 ديسمرب 2022
يف إطار متابعة تنفيذ أنشطة املرشوع 

التعاوين لرتبية النحل بوالية جندوبة، عقد 
اجتامع عمل للجنة املتابعة مبقر املكتب 

الجهوي لربنامج إرادة بحضور السيد كامل 
علوي، رئيس املرشوع واملدير الجهوي لـ 

ODESYPANO، السيد كامل رزيقي من 
ODNO، ورئيس اللجنة السيد مناعي محمد 
العريب والسيد لطفي سلطاين من فريق إرادة.

ويف هذا االجتامع، نوقشت البنود التالية:
-وضع الصيغة النهائية مللف اختيار خبري 

لبدء إجراءات إنشاء كتلة مركزة لرتبية النحل
 SMSA El دعم أصحاب املرشوع املشارك-

Faleh للتعجيل بتنفيذ إجراءات التنمية، 
وكذلك إعداد املصانع...

- زراعة 100 هكتار يف املناطق التي حددتها 
ODESYPANO بالتعاون مع املندوبية 

الجهوية للتنمية الفالحية
- تنظيم سفر متبادل يف جنوب تونس لفائدة 

الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة يف قطاع 
تربية النحل

مواد  رشاء  عملية  بشأن  متنوعة  مواضيع   -
التغليف والتوسيم...

13 ديسمرب 2022
قصد تقييم التقدم الذي أحرزته الرشكة 

التعاونية للخدمات الفالحية الفالح بوسامل، 
ودعمها يف إعداد طلب الحصول عىل املنحة 

الثانية من برنامج ارادة، عقد أعضاء لجنة 
املتابعة جلسة عمل مشرتك يف مقر الرشكة 

بحضور السيد كامل علوي، مدير ديوان 
O- )تنمية الغابات و املراعي بالشامل الغريب

DESYPANO(وصاحب مرشوع تربية 
النحل التعاوين، السيد كامل رزايقي رئيس 

اللجنة وفريق  ارادة بجندوبة.

n  التكوين املهني
9 نوفمرب 2022

عقد اجتامع يف املكتب الجهوي إرادة بحضور 
السادة و السيدات : آفلني فايونt، دومينيك 

شاتوالن،  راضية موىس من مركز الخربة 
قوبا )GOPA( ، قيس بوعليز من املركز 

التقني للصناعات امليكانيكية و الكهربائية 
)CETIME(، معز بوعجيلة،شوقي هاممي، 

لطفي سعيدان الوكالة التونسية للتكوين 
املهني )ATFP(، سفيان حنايش، انيس 

سعيدي من وكالة التكوين يف مهن السياحة 
)AFMT(,، شادية هرمي من إطارات املركز 

CNF- )الوطني للتكوين املستمر بجندوبة 
)CPP

الهدف من االجتامع هو االنتهاء من الوثائق 
الخاصة: التقديم والتحضري للتقديم  الشفوي 

وتشكيل لجنة التقييم الجهوية، و زيارة 
املدرسة الفندقية بعني دراهم.

17 نوفمرب 2022
عقد اجتمعان عن بعد لوحدة التكوين 

املهني يف اطار برنامج ارادة، األول ملرشوع 
الطاقة الكهروضوئية والثاين ملرشوع املخابز 

و املعجنات، الستكامل: املذكرة املوجزة، 
واإلطار القانوين وامليزانية لهذين املرشوعني. 
املشاركون يف هذين االجتامعني هم السادة: 

أحمد جامل املدير العام لـوكالة التكوين 
يف مهن السياحة ، وجالل الطويهري  من 

مكتب إرادة جندوبة، وسفيان حنايش وأنيس 
سعيدي من املدرسة الفندقية بعني دراهم، 

ومدير مركز التكوين و التدريب املهني  
طارق غزواين.

28 نوفمرب 2022
عقد اجتامع عن بعد ادارته الخبرية إيفلني 

فيالنت بحضور السيد جالل الطويهري، 
السيد سمري كوكا وايل جندوبة، السيد رشيف 

لشنيني رئيس الغرفة لتجارية والصناعية 
بالشامل الغريب، والسيدعادل حنايش 

ممثل »ID Jendouba 2050« املجتمع 
املدين.

الهدف من هذا االجتامع هو تقديم برنامج 
إرادة ورشح دور ومهمة لجنة التقييم 

الجهوية خالل التقديم املقرريف 2 ديسمرب 
.2022

2 ديسمرب 2022

تم تقديم شفاهيا املشاريع التابعة بوحدة 
التكوين املهني  لربنامج إرادة   من قبل 
أصحابها بوالية جندوبة مبركز التكوين و 

التدريب املهني أمام هيئة املحلفني، بحضور 
:-السيد محمد درعة، السيدة أسامء جربي، 
-السيد معز بوعجيلة من الوكالة التونسية 

للتكوين املهني،
-السيد مكرم بوعبيد من املركز الوطني 

لتكوين املكونني و هندسة التكوين،
- السيد أحمد جامل دي جي من وكالة 

التكوين يف مهن السياحة، 
-املدير الجهوي للتكوين املهني والتشغيل، 
رئيس املنصة، السيد محمد أكرم الطرابليس 

من GOPA، والفريق الجهوي الرادة، 
ومديرو املراكز، وممثل إطارات املركز الوطني 

للتكوين املستمر، ورؤساء مكاتب التشغيل.

بإيجاز



برنامج ممّول من 
صفحة 11 قبل اإلتحاد األوروبي

إرادة مدنين
15 ديسمرب 2022

يف اطار تنفيذ مرشوع » إعادة تدوير 
ECO-  النفايات الخرضاء« الذي تنفذه رشكة
DEC بتمويل من برنامج  ارادة، نظم  يوم 
توعي لفائدة مديري الوحدات الفندقية يف 

 Fiesta beach تكنولوجيا التسميد يف فندق
وقدمت رئيسة الجمعية منذار الجزيرة جربة 

ورشة توعية لـ 42 مشاركا )مدراء فنيون، 
أخصائيو نظافة، بستانيون( من مجموع 21 

وحدة فندقية. 
عقدت يف وقت الحق جلسة توضيحية يف 
حديقة فندق Fiesta beach ، من خاللها 

عرض ورشح مدير رشكة ECODEC  تقنية 
تنفيذ سحق النفايات الخرضاء من قبل الة 
الكسارة املمنوحة يف إطار الربنامج وتقنية 
التسميد من خالل مركز التسميد املصغر 

املتواجد بالفندق.



صفحة I 12 إرادة 

إرادة صفاقس
9 نوفمرب 2022

يف إطار متابعة التقدم املحرز يف تنفيذ 
املشاريع التعاونية والجهوية التي انطلقت 

خالل برنامج إرادة، تم تنظيم زيارات 
ميدانية ملرشوعني جهويني هام »مخترب 

التحليل الحيس والكيميايئ لزيت الزيتون« 
لرشكة OLEA CONSEILS التي تلقت 

متوياًل من االتحاد األورويب بنحو 247 ألف 
دينار و »ديناميكية قطاع تثمني الورق 

املقوى« لرشكة SINE، التي متتعت مبنحة 

بإيجاز
تقارب 147 ألف دينار.

كام نُظم اجتامع ملتابعة تنفيذ املرشوع 
التعاوين لتكنولوجيا الصحة، بالقطب 
التكنولوجي بصفاقس، بحضور جميع 

األطراف املتداخلة يف تنفيذه، مبا يف ذلك 
املندوبية العامة  للتنمية الجهوية و ديوان 
التنمية بالجنوب و املركز التقني للصناعات 

امليكانيكية و الكهربائية و معهد البحوث 
الرقمية بصفاقس.

ضم جدول أعامل االجتامع:
- جولة وعرض ملركز التفوق التكنولوجي

- عروض وتبادالت بشأن التقدم الذي أحرزه 
املرشوع التعاوين
4 نوفمرب 2022

أطلق برنامج ارادة املرحلة الثانية من الدورة 
التكوينية التي استغرقت نصف يوم حول: 

دعم منصات الحوار بني القطاعني العام 
والخاص يف وضع نظام إداري مناسب، وإطار 

 رسمي وقانوين، ووضع دليل لإلجراءات. 
و قد ناقش املشاركون عمل املجموعات 
الفرعية بشأن: النظام الداخيل، والنظام 

األسايس، وامليثاق، ودليل إجراءات الرشاكة.

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


