
                   

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 وثيقة تفصيلية

   

 8تيكاد  –تظاهرة موازية 

  
  "والصمود التعاون الفني التونسي من أجل إفريقيا مندمجة وقادرة على التأقلم"
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     ATCT : www.atct.tn 
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  : اإل�ار العام

�� ت�ن� ه�ا العام ال���ة ال�ام�ة م� ن	وة ���� ال	ول�ة ل����ة ��وس�"ت23 أشغال ه�ه ال�	وة على  ،)8ت�&اد (ف"! �ا إت

اإلرتقاء  ) "2(، و" ت�ق�D ن�� م��	ام وشامل مع ال�ّ	 م� ال�فاوت االق�=اد>) "1: (ساس�ة ال�ال�ةم�اق7ة ال��اور األ

ب�اء سلN واس�ق"ار م��	ام�� م� خالل دعN ال�Kه�دات ) "3(و" Lال���Kع إلى االس�ق"ار وال�"ونة ق�امه�ا األم� االن�اني

  ).3"(ال�ات�ة إلف"! �ا

م� ب��ها ال�	وة االف�"اض�ة ال�ي تع�2م ال�الة و ق	 ت�V ب"مKة م�K�عة م� ال�Uاه"ات ال��از!ة على هامS ه�ه ال�	وة، و 

إح	اثها على م�� ال��ن��ة لل�عاون الف�ي ت���Uها L=ف�ها اله�&ل ال���ي ال�&لف Lال�ه�ض Lال�عاون الف�ي وال�ي تع�ل 

��ب وال�عاون ال�الثي لفائ	ة القارة اإلف"! �ة، وذل` Lال�عاون مع مKل� األع�ال ج- ال�ه�ض Lال�عاون الف�ي وال�عاون ج��ب

  :Lإش"اف ال��	 وز!" االق�=اد وال��g�h وت�V ع��ان (TABC) ال��ن�ي األف"!قي

��ا م��م�ة وقادرة على ال�أقل�"�� " ال�عاون الف�ي ال�)ن&ي م$ أجل إف
  

ي ت�ق�D ال����ة Lالقارة اإلف"! �ة، فإَن ح��ر ش"اء ال�الة ال��ن��ة لل�عاون وlاع�kار أه��ة ال�عاون ال�الثي لل��اه�ة ف

على ال����p ال���ي واإلقل��ي وال	ولي، إضافة إلى م7ارة م��ل�� ع� القhاع ال�اص م� خالل ) ATCT(الف�ي 

ل�t"ة ال��ن��ة وخاصة ، س�Kعل م� ه�ه ال�Uاه"ة ف"صة ج	ی	ة لل�ع"!L qا(TABC)مKل� األع�ال ال��ن�ي األف"!قي 

  . م�ها ال�xس�ات�ة، ومKال ل�أك�	 ع2م وح"ص ال�الة على م2!	 تع2!2 ال�عاون ال�الثي ب�� ت�ن� وال�اLان وuف"! �ا

  :اله�ف العام
  

ال���	امة لل��اه�ة في ت�ق�D ال����ة  تأك�	 ال�2ام َل م� ال�الة ال��ن��ة لل�عاون الف�ي ومKل� األع�ال ال��ن�ي األف"!قي

  .Lالقارة األف"! �ة م� خالل ب"امج وم7ار!ع تعاون ثالثي ت�ف�ها ب��ت ال�t"ة ال��ن��ة م� القhاع�� العام وال�اص

  :األه�اف ال.اصة
  

- glان اإلف"! �ة ل��ف�� م7ار!ع تعاون ثالثي ر	لtن� وال�ة ب�� ت	ی	عالقات ش"اكة ج.  

عام وال�اص وال�أك�	 على ق	رتها إلنKاز م7ار!ع مع�نة ف��ة ناج�ة في م2!	 ال�ع"!L qال�t"ات ال��ن��ة م� القhاع�� ال -

  .إ�ار ال�عاون ال�الثي

  .ت�g�7 ش"اكة ال�عاون ال�الثي مع ال�اLان لفائ	ة أف"! �ا -

Lاع�kاره�ا م� ب�� الفاعل��  م2!	 إب"از دور َل م� ال�الة ال��ن��ة لل�عاون الف�ي ومKل� األع�ال ال��ن�ي األف"!قي -

 .ال"ئ����� لل�عاون الف�ي وال�الثي وج��ب ج��ب ل��ن�
 

  ال��ائج ال1��2�ة

ه�&ل و��ي لل�ه�ض Lال�عاون الف�ي وال�الثي وج��ب ج��ب ل��ن�ال�الة ال��ن��ة لل�عاون الف�ي دعN دور  -.  

  �ا؛مKل� األع�ال ال��ن�ي األف"!قي ال���Uة ال"ائ	ة في ت�ن� ل�"افقة ال�xس�ات ال��ن��ة في إف"!  -

  .إرساء ش"اكات ج	ی	ة -

  .تع2!2 م&انة ال�عارف وال�t"ات ال��ن��ة -



 .ت�g�7 ال�عاون ال�الثي مع ال�اLان لفائ	ة إف"! �ا -

  :ال�ان5 ال��2�1ي لل��وة

  .2022أوت  25يوم الخميس : التاريخ -

  .)صباحا بتوقيت غرينتش 10الساعة (صباحا بتوقيت تونس  11ساعتان بداية من الساعة : المدة -

  .االلكترونيةت وسيتم الحقا نشر الرابط االلكتروني الخاص بالمنصة عبر اإلنترن ستعقد هذه الندوة: المكان -

  :ال67)ر
  

  .األفريقياألعمال التونسي  الفني ومجلسالشركاء المحليين لكل من الوكالة التونسية للتعاون  -

الشركاء اإلقليميين والدوليين للوكالة التونسية للتعاون الفني على غرار البنك اإلسالمي للتنمية والوكاالت التابعة  -

  ....لمنظمة األمم المتحدة ومنظمة سيسريك والوكالة اليابانية للتعاون الدولي،

   .الشركاء اإلقليميين والدوليين لمجلس األعمال التونسي األفريقي -

  .وكاالت التعاون الدولي الشركاء من -

  .برامج ومشاريع المعونة الفنية ءرؤسا -

  .فريقية الشريكةالهياكل المعنية بالتعاون الفني بالبلدان اإل وممثل -

  .اليابانية العاملين في مجال التعاون الثالثي الحكومة وممثل -

  :9ار8)ن ال2
  

  (TABC)  فريقيالسيد أنيس الجزيري، رئيس مجلس األعمال التونسي اإل: الندوة منسق -

  السيد وزير االقتصاد والتخطيط: الرئيس -

  :من القطاع العام المشاركون

  )ATCT( السيد البرني صالحي، المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني -

 لبريد التونسيمدير مركزي با، أسامة الرواتبيالسيد  -

  المديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة السيدة قميرة بن جنات، -

 غينيا ةالسيد الصادق بجة، المنسق الدولي لمشروع تعاون لفائد -

  :من القطاع الخاص المشاركون

   شركة سيف لألدوية، المدير العام لالسيد رمزي صندي -

  لشركة التونسية للبنكل ، المدير العامشويخةالسيد دمحم  -

   SCETمكتب الدراسات الغربي، المدير العام المساعد لالسيد كريم  -

  الدكتور عمر اللطيف، رئيس جمعية نادي البصر -

 طب العيون تفي مجاال ةالغيني ةكز التونسيالمر ن عنالدكتور هشام منيف والدكتور شالوب من غينيا، ممثلي -

  والقلب والعالج الطبيعي

 MGI-BFC ة نادية يعيش، الرئيسة المديرة العامة لـالسيد -

  :األجانب المشاركون

 السيد عبد الحكيم يسوف، ممثل البنك اإلسالمي للتنمية -

  السيدة فطومية علي بازي، المديرة العامة لوكالة التعاون الدولي بجزر القمر -


