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Enregistrer la traduction 
 المهني واإلرشاد والبحوث  كوينوالت التجديدتعزيز التعاون بين إفريقيا واليابان في مجاالت 

 الفالحيفي المجال  والتعليم العالي

   فالحة الذكيةوال لتجديدالبرنامج: إنشاء مركز أفريقي ل

 

 )www.agriculture.tn(الجهة المنظمة: وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

 Enregistrer la traductionالجهات المشاركة في التنظيم:

  :وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي)www.avfa.agrinet.tn(، 

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي : )www.iresa.agrinet.tn(  ، 

 األفريقية: تجديد والتشبيك منصة ال)www.itaun.org(. 

 

 

http://www.agriculture.tn/
http://www.avfa.agrinet.tn/
http://www.iresa.agrinet.tn/
http://www.itaun.org/
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 اإلطار .1

: شبابها ومواردها الطبيعية. يتوفر أل ن ي قوة أساسيتي 
ي وافق عليها 2063نقاط، ركزت أجندة هذه الستفادة من ل لو  فريقيا عىل األقل نقطت 

، الت 

ي وإكوين عىل التعليم والت 2015 سنة اإلفريقيةوالحكومات الدول رؤساء 
مع لية كامإقامة علقات تو  كوينمراكز امتياز للت حداثالمهتن

وريادة شغيلية جيل جديد من المشاري    ع االستثمارية. لذلك، فإن بناء القدرات والتالنهوض بإضافة إىل  االجتماعي محيط االقتصادي و ال

ي ا المستدامترصف وال األعمال واإلدماج االجتماعي 
ةلموارد الطبيعية فن ن ي  تحتل مكانة متمي 

 ندةكذلك أبرزت هذه األجأعله.   ةالمذكور األجندة فن

ي تأسيس مجتمع المعرفة و كوين دور الجامعات ومراكز الت
ي فن
 .المهاراتتطوير المهتن

 

ي الناتج المحىلي اإلجماىلي وتوفر 23الفلحة العمود الفقري القتصاديات معظم البلدان األفريقية حيث تساهم بنحو  مثلت
٪ من 65٪ فن

ي إفريقيا، 60أن ما يربو عن إذ مواطن الشغل بالقارة. علوة عىل ذلك و 
ي الصالحة للفلحة تقع فن

ز أنالحقيقة  فإن٪ من األراضن  إنتاجية تير

ن مخرجات و  يد العاملةنقص مؤهلت الاألمّية،  ،المهننة ضعفالتنافسية ال تزال منخفضة بسبب تها وقدر الفلحية واد لما ضعف تثمي 

اد الغذاء سنة زهاء ت خصصوتجدر اإلشارة أن إفريقيا . البحث العلمي  . ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة 2015بليون دوالر أمريكي الستي 

ي للتنمية، فإن عدد السكان األفارقة الذين يشكون من سوء التغذية سيبلغ  . 2025بليون دوالر أمريكي سنة  110إىل 
وحسب البنك اإلفريق 

 . 2015مليون سنة  240مقابل  2025سنة مليون نسمة  320
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ايدة االحتياجات الغذائية والتغذوية وفي  فريقيا القدرة عىل تأل، فإن ىلي بالتاو  ن ي العال نفجار لسكانها واغتنام فرصة اال المي 
موقع  لتلمي الديموغرافن

(، وتغي  المناخ والتهديدات إن كقارة مصدرة للمنتجات الزراعية والغذائية.  ي
 تجدةالبيولوجية المسندرة الموارد الطبيعية )المياه واألراضن

ات ة مالناج  ة. الذكي استعمال الفلحةصواب تؤيد )اآلفات النباتية( عن هذه التغي 

 

،من طرف دعم ما يلقاه من بفضل و  ي فإن  التعاون الدوىلي
اتيجية ألجندة يبذل االتحاد األفريق  ة لتجسيد التوجهات االسي  ا كبي 

ً
. 2063جهود

ي هذا الصدد، تو
ي والتعاون م اتخاذ العديد من المبادرات لتعزيز التعاون فن

ي مجالجنوب -جنوبالثلث 
وع  فن المعرفة وتنمية المهارات )مشر

SIFA  وCAADP ،إلخ .)  

 

ي والهياكل العمومية العديد من التظاهرات.  لمعاضدةو 
المنصة اإلفريقية للتجديد فإن عىل سبيل المثال، و هذه الدينامية، نظم المجتمع المدثن

، الصناعة نظمت ( ITAUNوالتشبيك ) ي
وقد ، إلخ(. 4.0، التكوين 4.0العديد من التظاهرات )الباحثات اإلفريقيات، أيام المهندس األفريق 

، وهي وكالة اإلرشاد والتكوين الفلحي ) نظمت ي هذا الملتق 
يكة فن ( IRESA(، ومؤسسة البحث والتعليم العاىلي الفلحي )AVFAاألطراف الشر

ة ITAUNوالمنصة األفريقية للتجديد والتشبيك ) ن ( خلل الفي  اوحة بي 
ي بمدينة العلوم بتونس، المنتدى اإل 2022جوان  23 و  21المي 

فريق 

. وقد شارك أكي  من   أفريقًيا )مكونون، باحثون، باع 250األول للتكوين والتعليم العاىلي والبحث العلمي الفلحي
ً
مؤسسات ناشئة،  ثو ممثل

ي نو ن فلحيو مرشد
ن ووزير المستوى حضوريا أو عن ُبعد. وما حضور شخصيات رفيعة فعاليات هذا المندى ، إلخ( فن )ثلثة وزراء تونسيي 

، إلخ( ومنظمات دولية )الفلحة  ن غذية األممية لل منظمة المن جمهورية الكونغو الديمقراطية، سفراء، رؤساء جامعات، ومديرين عامي 

   لعمل( والتعاون الدوىلي إال داللة عىل أهمية هذه التظاهرة القارية. الدولية لمنظمة الوالزراعة و 
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ي إطار الدبلوماسية االقتصادية،و
عىل هامش  اجتماعا  2019 جوان 28الجمعة  صيد البحري يوموالموارد المائية والفلحة نظمت وزارة ال فن

اكة األفريقية. و  ي هذا االجتماع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية األفريقية المعتمدقد أعمال الدورة الرابعة أليام الصداقة والشر
ين شارك فن

ي مجال المن تنظيم هذا االجتماع الهدف كان   وقد تونس. ب
ن البلدان األفريقية فن عىل وقد أجمع الحضور . فلحةاستكشاف فرص التعاون بي 

ي األهمية القصوى للت
ي مجاالت فلحي والتعليم العاىلي والبحث العلمي واإلرشاد الكوين المهتن

ة فن . باإلضافة محيطهيئة الوت هندسة المياهوالخير

ي بإجراء مسح لمراكز الموارد التونسية ذات القدرة عىل دعم مشاري    ع التعاونإىل ذلك، قام البنك اإلس
 لمي للتنمية والوكالة التونسية للتعاون الفتن

ن وتجدر اإلشارة أنه . الدوىلي  ا تغطي  43من بي 
ً
 ذا أولوية، ستة منها ت 13مركًزا محدد

ً
اف وزارة الخضع إل قطاعا الصيد والموارد المائية و فلحة شر

ن القاحلة بمدن معهد مناطق ،والتكوين الفلحي ٪ من المجموع: وكالة اإلرشاد 14أي  البحري ي للبحوث الزراعية بتونس، المعهد ي 
، المعهد الوطتن

ي 
ي الهندسة الريفية والمياه والغابات، المعهد الوطتن

ي للبحوث فن
. وتتعلق ديوان تربية الماشية وتوفي  بتونس و للعلوم الفلحية الوطتن المرعي

اتيجيمع بالمواءمة ددة معايي  االختيار الرئيسية للقطاعات المح ي  مهاراتوالمعرفة والوالتنمية  والبحث ة الوطنيةاالسي 
ة السابقة فن والخير

ن الشمال والجنوب. إن بجنو -جنوبمجال التعاون  اتها مع البلدان األعضاء المعايي  هذه  وبي  تعطي صورة لقدرة تونس عىل تصدير وتبادل خير

ي 
  البنك اإلسلمي للتنمية. فن

جوان  23إىل  21من بالمنتدى المشار إليه أعله ) االفتتاحيةخلل كلمته أكد وزير الفلحة والموارد المائية والصيد البحري وتجدر اإلشارة أن 

ي للتجديد والفلحة الذكية بتونس  (2022
ح إحداث مركز إفريق  ي دول القارة اإلفريقية. أنه يقي 

ن تونس واليابان وباف  ي بي 
ي إطار التعاون الثلث 

فن

د أن تونس تتعهد 
ّ
 في  األرض لبناء هذا المركز. بتو كذلك أك
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ن للرتقاء بمستوى  الجانبدعم يلتمسون الموازية التظاهرة  همنظمو هذإن  وع عير المساندة الفنية والبناء والتجهي  ي لتحقيق هذا المشر
الياباثن

 . ي
 التعاون الثلث 

La traduction est trop longue pour être enregistrée 

ي ماتام بالسنغال )كوين الفلحي وكالة اإلرشاد والت إن
ي فن
ي أبرما ( ISEP Matamوالمعهد العاىلي للتعليم المهتن

تهدف  2022 جوان 22اتفاقية فن

ي مجال تنمية المهارات الإىل 
ن تونس والسنغال فن ي  إبرامتم كذلك .  فلحيةتعزيز التعاون بي 

ن  2020يفري ف 28اتفاقية أخرى فن وكالة اإلرشاد بي 

 . والتكوين الفلحي ووكالة النهوض باالستشارة الفلحية بدولة النيجر 

ي مجال ال همكوينالعاىلي أو ت هملشباب األفارقة تعليممن ناحية أخرى، تابع العديد من ا
ي فن
استفاد العديد من اآلخرين وقد تونس. فلحة بالمهتن

ي مختلف التخصصات ال المدىقصي  كوين المن الت
ن مهاراتهم فن وقد  التدفق إىل البلدان األفريقية موجود أيضا. ، فإن وبالتوازي. فلحيةلتحسي 

ي تفعيل هذا التعاون. 
تجديد ليشمل مجاالت أخرى مثل ال التعاون وتوسيعههيكلة هذا بهناك اهتمام كبي   ساهمت برامج التعاون الدوىلي فن

 . ما وجعله مستدافلحي واإلرشاد الالعلمي والبحث 

 

 األهداف .2

ن الموازية تظاهرة اله دف هذته ي مجاالت ال إىل تمهيد الطريق للتعاون المنظم والمستدام بي 
 فلحة الذكيةوالتجديد اليابان والدول األفريقية فن

ي استغلل الموارد الطبيعية  الشطط المناخ و تغي ّ ومن نافلة القول، فإننا نؤكد أن . مناخيا 
تدور الفكرة و ة. يالمعرفالتعويل عىل الفلحة يفرض فن
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ي إمركز  حداثالمركزية حول إ
ة و فريق   لتنمية الخير

ّ
إنشاء إنجاز أنشطة تكوينية، تربصات، تجديد ودعم سيتم و الذكية.  فلحةلوا التجديد معد

كات ال ي هذا المركز لفلحية الشر
ن بالقطاع الفلحي بإفريقياالفاعلكافة الناشئة فن  .ي 

La traduction est trop longue pour être enregistrée 

: مع أهداف المرجوة من إحداث هذا المركز تتوافق األهداف   التنمية المستدامة، وهي

 : القضاء عىل الفقر. 1الهدف  

ي والتغذوي(. 
: محاربة الجوع )األمن الغذاث  ي

 الهدف الثاثن

 : الوظائف اللئقة والنمو االقتصادي. 8الهدف 

 ستهلك واإلنتاج. لل المسؤولة طرق ال: 12الهدف 

اكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 17الهدف   : الشر

 

 والشكلالتنظيم  .3
 

اكة مع والموارد المائية وال فلحةمن قبل وزارة ال ه التظاهرةهذوقع تنظيم  ومؤسسة البحث  كوين الفلحي وكالة اإلرشاد والتصيد البحري بالشر

ي والمنصة األفريقية لل والتعليم العاىلي الفلحي 
ن شكل تجديد والتشبيك فن  .هجي 
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 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YvNvUoajQAiKbKg9HacbKAلمتابعة التظاهرة عن بعد:  رابطال

 

 النتائج المتوقعة .4

 

: ه التظاهرة تنظيم هذمن النتائج المتوقعة   هي

ي تعزيز التعاون •  
ن الثلث  ي مجاالت التونس واليابان و بي 

ة والالبلدان األفريقية فن ي واإلرشاد كوين والت ث العلمي والبحتجديد خير
والتعليم المهتن

 ،الفلحي  العاىلي 

كات ال•   الناشئة، فلحيةتعزيز ريادة األعمال وإنشاء الشر

ن األفارقة•  ن الفاعلي  ات بي  ي المجال تعزيز تبادل الخير
 ،فن

 ،النهوض بالفكر االستثماري وإحداث المؤسسات الناشئة 

 ،يةالمناخ اتتغي  العىل الصمود أمام فلحة تعزيز قدرة ال• 

ي • 
 الموارد الطبيعية،الترصف المستدام فن

ن اإلنتاجية ال•  ن ال عيشومستوى  فلحيةتحسي   ،فلحي 

ن جاذبية القطاع ال•  ي المشاري    ع،وخاصة للشباب و  فلحي تحسي 
 باعت 



             

 
 

                                    
 

                                                

 
 
 

 

 

 

 

8 
 

ي  تثبيت• 
 ،مواطنهمالشباب فن

ي للبتكار. أتفعيل • 
 نموذج اللولب الثلث 

 

 المشاركون والفئات المستهدفة .5

 

ن جميع ه التظاهرة ستهدف هذت ي مجال ال الفاعلي 
ي الفلحةفن

فلحيون والمستشارون الكونون والباحثون والمباعثو المؤسسات الناشئة : تجديد فن

(، يحرص المنظمون عىل 40)بقاع المخصصة حضوريا نظًرا للعدد المحدود من الو إلخ. والطلبة المنظمات المهنية، فلحون و والاعيون والصن

ن امجال لتتوسيع ال  أساسا عير نظام مؤتمرات الفيديو. لذلك، سيكون المشاركون من مواكبته عن بعد لجمهور المهتم بالحدث المذكور مكي 

 من أفريقيا واليابان. 

 

 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YvNvUoajQAiKbKg9HacbKAلمتابعة التظاهرة عن بعد:  الرابط

 

ون .6  المحاضن

 

كات مختلفة المتدخلون من دول  :ومنظمات وشر
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 ي ونس: األستاذ خميت
المدير العام لمؤسسة البحث  ،األستاذ هشام بن سالمو  مدير العام لوكالة اإلرشاد والتكوين الفلحي ال ،س الزياثن

  نار،مال رئيس جامعة تونسة معز شفر واألستاذ  جامعة تونس المنار أستاذ مساعد بيد، صالدكتور شاكر الوالتعليم العاىلي الفلحي و 

 شمال أفريقيا،بلمنظمة ل، رئيس المكتب اإلقليمي الفرعي سفيليب أنكر السيد  والزراعة: لغذية األممية لمة ظمنال 

   ،كة تالنات: السيد أنيس يوسف كة،شر  كبي  مسؤوىلي التجديد بالشر

  ي إيداه اضية وسكاي آي ت دونا، األعمال الفلحية االمن الطوغو: الدكتور إتشر  ،SARLفي 

 ،ي بمطام، السينغال
 من السينغال: الدكتورة أميناتا دياز سار، مديرة المعهد العاىلي للتكوين المهتن

 ،كة ومدرس بجامعة محمد السادس  من المغرب: فيصل سحباوي، مدير عام لشر

  :الفلحية باالستشارةالمدير العام لوكالة النهوض السيد باوا قاوه عصمان، من النيجر . 
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 األولية األجندة .7

 التوقيت العنوان المتدخلون

أ.د. هشام بن سالم، مدير عام مؤسسة البحث  -

 الجهاتوالتعليم العالي الفالحي نيابة عن 

 ،ةالمنظم

أ. د. إلياس محمود حمزة، وزير الفالحة  -

 ،والموارد المائية والصيد البحري

، نائب الوزير Ryosuke OGAWAالسيد  -

 والغابات للشؤون الدولية، وزارة الفالحة

 والصيد البحري

حيبية  الكلمة التر

الملتقر  إفتاح  

 

09.30س  -09.00س   

د. شاكر الصيد، رئيس الشبكة اإلفريقية  -

، للتجديد والتشبيك ن  نيابة عن المنظمي 

ي األول 
تقديم تقرير حول أشغال المنتدى اإلفريقر

حول التكوين واإلرشاد والتعليم العالي والبحث 

 .  العلمي الفالحي

09.50س  – 09.30س   
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السيد فيليب أنكرز، مدير مكتب منظمة الفاو  -

 بشمال إفريقيا
10.10س  - 09.50س  الفالحة الذكية بالعالم وإفريقيا: الواقع واآلفاق   

أمينتا دياس سار، مديرة المعهد العالي  د.  -

ي بمتام 
 السنغال، –للتكوين المهنن

لوكالة ، المدير العام باوا قاوه عصمانالسيد  -

 ،النهوض باالستشارة الفالحية، النيجر 

كة سكاي آي ت  - ي إيداه دونا، شر  SARLد. إتشر

 بالطوقو

 10.40 س – 10.10س  الكلمة لضيوفنا من جنوب الصحراء

احة قهوة  11.00س  – 10.40س  استر  

، مدير عام وكالة اإلرشاد  ي
أ.د. خميس الزيانن

 نيابة عن الجهات المنظمة والتكوين الفالحي 

وع لمنتدى تيكاد  ي 8تقديم المشر
ي فن
: التعاون الثالن 

ة والتجديد والتكوين والتعليم العالي  محال الختر

والبحث العلمي لتنمية المهارات والفالحة الذكية 

 . ي المجال الفالحي
ن
 وإحداث المؤسسات الناشئة ف

11.20س  - 11.00س   
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ي  ي تدريجر
: تمشر ي

 إحداث مركز الهدف النهان 
ّ
إل حد

ي للتجديد والفالحة ال
 ذكيةإفريقر

كة  - السيد أنيس يوسف، كبت  مسؤولي االبتكار بشر

 تلنات،

كة سكاي آي ت  - ي إيداه دونا، شر ، SARLد. إشتر

 الطوقو،

كة أقري آدج السيد فيصل  - سحباوي، مدير عام شر

 وأستاذ بجامعة محمد السادس بالمغرب

ي الفالحة
ي فن 12.00س  - 11.20س  التجديد التكنولوحر  

 ،معز شفرة، رئيس جامعة تونس المنار أ. د.  -

، مدير عام وكالة اإلرشاد  - ي
أ. د. خميس الزيانن

 ،والتكوين الفالحي 

أ.د. هشام بن سالم، مدير عام مؤسسة البحث  -

،  والتعليم العالي الفالحي

ن وكالة اإلرشاد  إبرام اتفاقية تعاون ثالثية بي 

والتكوين الفالحي ومؤسسة البحث والتعليم العالي 

الفالحي وجامعة تونس المنار للنهوض بالتجديد 

 والفالحة الذكية. 

12.30س  -   12.00س   

الملتقر  اختتام   12.30س  

 


