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   :اإلطار العام

 مناقشة وسترتكز أشغال هذه الندوة على ،)8 (تيكاد فريقياإلتنمية  ةطوكيو الدولي ندوةتونس هذا العام النسخة الثامنة من  تحتضن

إلى االستقرار  مجتمعاإلرتقاء بال ") 2(و الحّد من التفاوت االقتصادي" ، "تحقيق نمو مستدام وشامل مع) 1( :المحاور األساسية التالية

  ).3"بناء سلم واستقرار مستدامين من خالل دعم المجهودات الذاتية إلفريقيا"() 3(واألمن االنساني"  ماقوامه والمرونة

الوكالة التونسية من بينها الندوة االفتراضية التي تعتزم و دوة، موازية على هامش هذه النالتظاهرات برمجة مجموعة من القد تمت و 

النهوض بالتعاون الفني إحداثها على منذ تعمل  بصفتها الهيكل الوطني المكلف بالنهوض بالتعاون الفني والتيتنظيمها للتعاون الفني 

بإشراف   )TABC(مجلس األعمال التونسي األفريقيبالتعاون مع وذلك  اإلفريقية،ثالثي لفائدة القارة التعاون الجنوب و -تعاون جنوبوال

  :عنوانالسيد وزير االقتصاد والتخطيط وتحت 

 "التعاون الفني التونسي من أجل إفريقيا مندمجة وقادرة على التأقلم" 
  

 شركاء الوكالة التونسية للتعاون الفني حضورفإَن  اإلفريقية،وباعتبار أهمية التعاون الثالثي للمساهمة في تحقيق التنمية بالقارة 

)ATCT (القطاع الخاص من خالل مجلس األعمال عن  نممثليمشاركة قليمي والدولي، إضافة إلى على المستوى الوطني واإل

مجال و  ،هذه التظاهرة فرصة جديدة للتعريف بالخبرة التونسية وخاصة منها المؤسساتيةمن ، سيجعل (TABC)ي التونسي األفريق

   فريقيا.إ تعزيز التعاون الثالثي بين تونس واليابان و مزيد الوكالة على وحرص لتأكيد عزم 

  الهدف العام:
  

بالقارة المستدامة لمساهمة في تحقيق التنمية ل من الوكالة التونسية للتعاون الفني ومجلس األعمال التونسي األفريقي كلَ التزام تأكيد 

  تنفذها بيوت الخبرة التونسية من القطاعين العام والخاص.خالل برامج ومشاريع تعاون ثالثي األفريقية من 

  :األهداف الخاصة
  

  فريقية لتنفيذ مشاريع تعاون ثالثي.والبلدان اإل عالقات شراكة جديدة بين تونس ربط -

نجاز مشاريع معونة فنية ناجحة في إطار إلقدرتها التأكيد على التونسية من القطاعين العام والخاص و  مزيد التعريف بالخبرات -

  التعاون الثالثي.

  تنشيط شراكة التعاون الثالثي مع اليابان لفائدة أفريقيا. -
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الفاعلين الرئيسيين  باعتبارهما من بين األفريقياألعمال التونسي  الفني ومجلسالوكالة التونسية للتعاون من  مزيد إبراز دور كلَ  -

 للتعاون الفني والثالثي وجنوب جنوب لتونس.
 

  النتائج المنتظرة

  ل وطني للنهوض بالتعاون الفني والثالثي وجنوب جنوب لتونس.ككهيالوكالة التونسية للتعاون الفني دعم دور  -

  المنظمة الرائدة في تونس لمرافقة المؤسسات التونسية في إفريقيا؛ مجلس األعمال التونسي األفريقي -

  .إرساء شراكات جديدة -

  .تعزيز مكانة المعارف والخبرات التونسية -

 تنشيط التعاون الثالثي مع اليابان لفائدة إفريقيا. -

  :الجانب التنظيمي للندوة

  .2022أوت  25: �وم ا�%��س ا���ر�� -

و��ت 'ر��ش) #10(�)� (و��ت و�س (ا� ���  11:  ���ن (دا�� �ن ا� ��� ا�
دة -) �(�)#.  

  ا��2رو���.���#� و �م 2)�� �4ر ا�را(ط ا��2رو�� ا�%�ص (� ت�(ر ا�0ر�  "�د ھذه ا��دوة: ا�
��ن -

  :الحضور
  

  .ا�7ر���ا��7�ل ا�و� �  و���سا�!�� ا�4ر��ء ا��)���ن ��ل �ن ا�و���� ا�و� �� ��"�ون  -

ا�4ر��ء ا������0ن وا�دو���ن ��و���� ا�و� �� ��"�ون ا�!�� ��� 'رار ا�(�ك ا0 �8� ������ وا�و��2ت ا��("� ���ظ��  -

  ا�7م ا��)دة و��ظ��  � ر�ك وا�و���� ا���(���� ��"�ون ا�دو��،....

   .��ل ا�و� � ا�7ر���ا�4ر��ء ا������0ن وا�دو���ن ����س ا�7 -

  .ا�4ر��ء �ن و��2ت ا�"�ون ا�دو�� -

  .(را�= و�4�ر�> ا��"و�� ا�!��� ءرؤ � -

  �ر���� ا�4ر���.ا�?���ل ا��"��� (��"�ون ا�!�� (��(�دان ا0 و��<� -

  ا���(���� ا�"����ن �� ���ل ا�"�ون ا�<8<�. ا�)�و�� و��<� -

  :شاركونالم
  

  (TABC)  �ر���ا��دوة: ا� �د أ��س ا��ز�ري، ر�Aس ���س ا��7�ل ا�و� � ا0 �� ق -

  ا�ر�Aس: ا� �د وز�ر ا�2#�د وا�%ط�ط -


ن ا��ط�ع ا���م: ا�
��ر�ون  

  )ATCT( ا� �د ا�(ر�� #��)�، ا��د�ر ا�"�م ��و���� ا�و� �� ��"�ون ا�!�� -

 ا�و� ��س ا��د�ر ا�"�م ��(ر�د Aا� �د  ��� ا����، ا�ر -

- �A�)ا� �و�و����  ا� �دة ���رة (ن ���ت، ا��د�رة ا�"��� ��ر�ز و�س ا�دو�� �

 '���� ةا� �د ا�#�دق (��، ا��� ق ا�دو�� ��4روع "�ون �!�Aد -


ن ا��ط�ع ا���ص: ا�
��ر�ون  

   4ر��  �ف �Dدو��، ا��د�ر ا�"�م �ا� �د ر�زي #�دي -
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  ا�و� �� ��(�ك�4ر�� � ، ا��د�ر ا�"�م4و�%�ا� �د �)�د  -

ب ا�درا �ت ا� �د �ر�م ا�Fر(�، ا��د�ر ا�"�م ا�� ��د � -��SCET   

  ا�د�ور ��ر ا��ط�ف، ر�Aس ��"�� ��دي ا�(#ر -

وا���ب  طب ا�"�ون ت�� ���2 �ا����F ��ز ا�و� �ا��ر ن �ن�ن '����، ��<��ا�د�ور ھ4�م ���ف وا�د�ور 4��وب  -

  وا�"8ج ا�ط(�"�

 MGI-BFCة ��د�� �"�ش، ا�ر�A � ا��د�رة ا�"��� �ـ ا� �د -

  ا����ب: ا�
��ر�ون

- ���� ا� �د �(د ا�)��م � وف، ��<ل ا�(�ك ا�8 0� ��

  ا� �دة �طو��� ��� (�زي، ا��د�رة ا�"��� �و���� ا�"�ون ا�دو�� (�زر ا���ر -
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� ا��دوة

�روع �ر�� 

 2022أوت  �25وم ا��
�س 

 ا�$�#! ا�
�د�"�ن ا�
دا�"! ا�
دة

 ا��دوة: ا� �د أ��س ا��ز�ري، ر�Aس ���س ا��7�ل ا�و� � ا�7ر��� �� ق ا��د�م ا�"�م ���دوة دق 5

(TABC) 

 دق 5و 11ا� ��� إ��  �11ن ا� ��� 

�ح دق 5 دق 10و 11إ�� ا� ���  دق 5و �11ن ا� ���  وز�ر ا�2#�د وا�%ط�ط  ��ر  "�د، ا� �د ���� ا�2

�د�م �ر(� ا�و���� ا�و� �� ��"�ون ا�!�� �� ���ل ا�"�ون  دق 10
م ا���زھ� (��"�ون �>  �ا�<8<� �> ا�ر��ز ��� وا��4�ر�> ا�

 ا���(���� ��"�ون ا�دو��ا�و���� 

 دق 20و 11إ�� ا� ���  دق 10و �11ن ا� ���  )ATCT( ا� �د ا�(ر�� #��)�، ا��د�ر ا�"�م ��و���� ا�و� �� ��"�ون ا�!��

�د�م �ر(� ا�(�ك ا0 �8� ������ �� إط�ر ا�"�ون ا�<8<�  دق 10
 و��وب ��وب ��� �ھ�� �� )��ق ا����� �� أ�ر����.

 دق 30و 11إ�� ا� ���  دق 20و �11ن ا� ���  د �(د ا�)��م � وف، ��<ل ا�(�ك ا0 �8� ������ا� �

�ر(� ا�(ر�د ا�و� � ا�%�#� (����ز �4روع �!�Aدة �د�م  دق 8
 ���� (وا ط� ا������ ��%د��ت 0ر �ء ��#� إ��رو����ور�

 ا�?�ف ا��وال

 دق 38و 11إ�� ا� ���  دق 30و �11ن ا� ���  ��(ر�د ا�و� ��س ا��د�ر ا�"�م Aا� �د  ��� ا����، ا�ر

  دق 46و 11إ�� ا� ���  دق 38و �11ن ا� ���  ا� �دة ���رة (ن ���ت، ا��د�رة ا�"��� ��ر�ز و�س ا�دو�� ���و�و��� ا�(��A ا�(�A� ���لا��د�م ا��ر(� ا�و� �� �� إ�ر���� ��  دق 8
�!�ذ �4روع �!�Aدة '���� )ول  8 ل �د�م ا��ر(� ا�%�#�  دق 8)

 ا����� ����و��ت ا�!8)��

 دق 54و 11إ�� ا� ���  دق 46و �11ن ا� ���  '���� ة�، ا��� ق ا�دو�� ��4روع "�ون �!�Aد�ا� �د ا�#�دق (

�د�م �ر(� ا�"�ون (�ن �زر ا���ر وو�س و%�#� �> ا�و����  دق 8
 ا�و� �� ��"�ون ا�!��

  دق 02و 12إ�� ا� ���  دق 54و �11ن ا� ���  �طو��� ��� (�زي، ا��د�رة ا�"��� �و���� ا�"�ون ا�دو�� (�زر ا���را� �دة 

 دق 10و 12إ�� ا� ���  دق 02و �12ن ا� ���   4ر��  �ف �Dدو��، ا��د�ر ا�"�م �ا� �د ر�زي #�دي �د�م ا��ر(� ا�و� �� �� إ�ر���� �� ���ل #���� ا7دو�� دق 8

 دق 18و 12إ�� ا� ���  دق 10و �12ن ا� ���  �4ر�� ا�و� �� ��(�ك� ، ا��د�ر  ا�"�م4و�%�ا� �د �)�د  ا�(��� ���لا��د�م ا��ر(� ا�و� �� �� إ�ر���� ��  دق 8

ب ا�درا �ت ا�� ��د �ا� �د �ر�م ا�Fر(�، ا��د�ر ا�"�م  ا�?�د � وا�درا �ت �د�م ا��ر(� ا�و� �� �� إ�ر���� �� ���ل دق 8��SCET   ��� دق 18و �12ن ا�  ���دق 26و 12إ�� ا�  

�د�م �ر(� ا����> ا��د�� ا�و� � �� إ�ر���� �� ���ل ا�#)�  دق 8
(Kد��! (��!)� �رض ��دان ا�(#ر ا����ن 

 دق 34و 12إ�� ا� ���  دق 26و �12ن ا� ���  ا�د�ور ��ر ا��ط�ف، ر�Aس ��"�� ��دي ا�(#ر

 دق 8
 �� إ�ر���� �� ���ل ا�#)�ا��ط�ع ا�%�ص ا�و� � �د�م �ر(� 

��ر�ز ا ن �نا�د�ور ھ4�م ���ف وا�د�ور 4��وب �ن '����، ��<��
 وا���ب وا�"8ج ا�ط(�"� طب ا�"�ون ت�� ���2 �ا����F �ا�و� �

 دق 42و 12إ�� ا� ���  دق 34و �12ن ا� ��� 

 �� إ�ر���� �� ���لا��ط�ع ا�%�ص ا�و� � �د�م �ر(�  دق 8
 ا�#����ت ا����������

 دق 50و 12إ�� ا� ���  دق 42و �12ن ا� ���  MGI-BFCة ��د�� �"�ش، ا�ر�A � ا��د�رة ا�"��� �ـ ا� �د

ا��دوة: ا� �د أ��س ا��ز�ري، ر�Aس ���س ا��7�ل ا�و� �  �� ق F4�ل ا��دوةأ�د�م )و#�� )ول  دق 10
 (TABC) ا�7ر���

  13دق إ�� ا� ���  50و �12ن ا� ��� 

  دق 120

 


