
 التكيف
  هي الكلمة المفتاح 

في المستقبل



ماهي مهمتنا؟
التنمية  ADAPT»دعم  برنامج  يهدف   
الصيد  و  الفالحة  قطاع  في  المستدامة 
يموله  الذي  تونس«  في  الحرفي  البحري 
يورو  مليون   44.4 بمبلغ  األوروبي  االتحاد 
على امتداد 94 شهرًا، إلى تشجيع االنتقال 

نحو أنظمة غذائية زراعية مستدامة.
الخاص  القطاع  مشاريع   ADAPT يدعم   
التي تنتهج طرق و مقاربات مبتكرة تحترم 
و  الشمولية،  و  اإلنصاف  تكرّس  و  البيئة، 
ضمان  في  وتساهم  العمل  فرص  تخلق 

األمن و السيادة الغذائية.

 



هذا البرنامج ينّفذ من قبل الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي بتونس )AICS(، بالشراكة مع 
برنامج األغذية العالمي )PAM( ويمّثل اليوم استجابة فعلية الحتياجات قطاع الفالحة وتربية 
المالئمة   الخاصة  االستثمارات  استهداف  خالل  من  تونس،  في  الحرفي  والصيد  المائية  األحياء 

لتحسين الحوكمة البيئية واالجتماعية لجميع الشركات المتدخلة في النظام الغذائي.



ما هي مقاربتنا ؟

 اختار برنامج ADAPT ان يعتمد مقاربة جماعية ، إقليمية  متعددة القطاعات 
تستقطب و تشرك جميع مكونات القطاع الخاص المتدخلة في سلسلة  التزويد 

الغذائي :
الخدمات  إعادة هيكلة  المستدامة ودعم  الزراعية  لنظم األغذية  دعم مالي 
التي تقدمها الشركات التعاونية للخدمات في القطاع الفالحي و الصيد  البحري  
 )PPP( مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،)SMSA / SMSP( 
التحسيس على  المحلية، و  الجودة في األسواق  المنتجات عالية  تعزيز توزيع 

االستهالك المسؤول و الممارسات الجيدة في  التغذية
مؤسسة  خالل  من  البرنامج  في  مندمجا  علميا  عنصرا  المقاربة  تتضمن  أيضا، 
من  المكتسبة  التجارب  لرسملة   )IRESA( الفالحي  العالي  والتعليم  البحث 
المعطيات  معالجة  و  جمع  خالل  من  ذلك  و  البرنامج  من  الممولة  المشاريع 

والنتائج حول المشاريع لتعزيز االنجازات. 



 المنتجات في األسواق
  المحلية /المطاعم

 المدرسية

اإلنتاج المستدام

 االستهالك
المسؤول

التحويل و
التسويق

 صندوق دعم
االستثمار الخاص

نشرلنتائج البحث
  و التنمية 

 طلب مقترحات
 مشاريع

SMSA / SMSP 
PPP و

   التربية الغذائية و
)ENE( البيئية



امكانية االنتقال نحو أنظمة غذائية مستدامة 
باعتماد مقاربة جماعية اقليمية متعددة 

القطاعات تشرك جميع مكونات 
القطاع الخاص في الحوكمة البيئية 

واالجتماعية لكامل سلسلة القيمة الغذائية. 

 أنظمة إنتاج إيكولوجية مستدامة تعمل على 
تحسين األداء االقتصادي للمتدخليين في سالسل 

القيمة للزراعة الغذائية.



ما هي مقاربتنا ؟

النتائج:

الهدف
 دعم أنظمة إنتاج

 إيكولوجية ومستديمة
 في القطاع الفالحي و

قطاع الصيد البحري

دفع لتشجيع  دعم  صندوق   إنشاء 
 االستثمار الخاص يساهم في توفير
المشروع لصاحب  الذاتي   التمويل 
قيمة من   14٪ إلى  تصل   بنسبة 
مؤسسة قبل  من  الممنوح   القرض 

مالية أو من قبل مصادر
تمويل أخرى معتمدة.

غذاء توفير  في  البرنامج   يساهم 
المحلي اإلنتاج  متأتي من   مدرسي 
المدرسي الوسط  تحسيس   وفي 
حول وأولياء(  تالميذ  تربوي،   )اطار 
االستهالك و  الصحية   التغذية 

 المسؤول

مقترحات  لتقديم  دعوات  البرنامج  يطلق 
القطاعين  بين  بالشراكة  للنهوض  تهدف 
العام والخاص و لدعم الشركات التعاونية 

الفالحية وفي قطاع الصيد البحري
SMSA/SMSP لتحسين الخدمات 

المسداة.

تشارك المنظمات المهنية 
التونسية في الترويج للصندوق 
لدى مكونات القطاع الخاص. 
بالتوازي تقوم مؤسسة البحث و 
 IRESA التعليم العالي الفالحي
بمراقبة و متابعة النتائج  

نتيجة

نتيجة

نتيجة

نتيجة



صندوق الدعم :
دعم   « لبرنامج  الصلبة  النواة  هو 
الفالحة   قطاع  في  المستدامة  التنمية 

و الصيد البحري الحرفي في تونس
يورو  مليون   25 مبلغ  الصندوق  يوّفر 
موجهة لدعم  االستثمارات الخاصة في 
وتربية  الحرفي  والصيد  الفالحة  قطاع 
األحياء المائية في شكل هبة مساندة 
القرض  مبلغ  من   14٪ حدود  الى  تصل 

الممنوح

النفاذ إلى صندوق الدعم عبر منصة  يتم 
عملية   من  المستثمرين  تمكن  رقمية 

تقييم ذاتي ألهلية المشروع و إيداع  
مطالب التمويل

حكمة األرض هي  تفاعل تام بين اإلنسان ومحيطه
-بيير جاكيز هيلياس

ن 1



ركائز االستدامة :

  معايير االهلية الخاصة بصندوق الدعم
 متأتية من الركائزالثالث الكبرى لالستدامة
االقتصادية، االجتماعية-اإلقليمية والبيئية

االستدامة
االقتصادية  مثال: زيادة و تأمين الدخل، تنمية القيمة 

و  اإلنتاج  تنويع   للمنتوج،  المضافة  
المزودين و الحرفاء.

على  الالئق  العمل  ظروف  تطوير  مثال: 
الشباب  إدماج  و  المحلي،  المستوى 
والنساء ، وتعزيز جاذبية القطاع و تشجيع 

االبتكار.

مبادئ  تطبيق  والصحة،  المحيط  تحسين  مثال: 
البيولوجي  النمط  تشجيع  الدائري،  االقتصاد 
تقليص، استخدام المواد الكيميائية و المبيدات.

االستدامة
البيئية

 اإلستدامة
 االجتماعية
اإلقليمية

قابلة للعيش دائمة

لة
اد

 ع



 من المؤهل للتمتع
بدعم الصندوق؟

موارد الصندوق مخصصة لثالث فئات من المستثمرين :

  الشركات الصغرى والمتوسطة المؤسسات الصناعية  
PME / PMI الخاضعة للقانون التونسي

   الشركات التعاونية للخدمات الفالحية / الشركات
SMSA / SMSP التعاونية لخدمات الصيد البحري

EAFالمستغالت الفالحية العائلية 



 يساهم الدعم المالي المقدم من البرنامج                 في تعزيز التمويل.
 الّذاتي،المطلوب من المستثمرالخاص في إطارطلب قرض استثمار،على أن

 تكون خطة التمويل وفق المنوال التالي

فيما يتمثل الدعم المالي ؟

  من التمويل
الذاتي كحد أدنى

ADAPT دعم
من قيمة القرض

قرض تمويل من إجمالي االستثمار كحد أدنى
50%14%



 ما هي الفرص
األخرى المتاحة ؟

 يساهم  ADAPTأيضا في دعم
  / الفالحية  للخدمات  التعاونية  الشركات 

الشركات التعاونية لخدمات الصيد البحري
SMSA / SMSP من خالل إطالق دعوات 

من     مقترحات  لطلب  األقل{  على  دعوتين 
و  قدراتها  لتطوير  منح  على  الحصول  اجل 
بهدف  وذلك  لمنخرطها  المسداة  خدماتها 
إنتاج  أنظمة  نحو  البيئي،  االنتقال  دعم 

مستدامة.

تنمية  تعزيز  ،على   »ADAPT« بالتوازي، يعمل   
 )PPP( والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 
مجاالت  في  العامة  السلع   / الخدمات  إلدارة 
الزراعة المستدامة وتربية األحياء المائية والصيد 
على  }دعوتين  دعوات  إطالق   من خالل  الحرفي 

األقل{ لتقديم لطلب مقترحات مشاريع.

ن 2



االستهالك المسؤول.
يستفيد برنامج  » دعم التنمية المستدامة في 
الحرفي  البحري  الصيد  و  الزراعة  الفالحة  قطاع 
في تونس«  من تجربة برنامج األغذية العالمي 
العتماد  الوطنية  القدرات  لتعزيز  تونس  في 
المحلي  اإلنتاج  من  متأتية  مدرسية  تغذية 
المحلية.  األسواق  تطوير  في  والمساهمة 
المنتجين  صغار  العالمي  األغذية  برنامج  يدعم 
و الفالحين حتى يتمكنوا من تسويق منتجاتهم 
مع  مباشرة  صلة  وربط  المحلية  األسواق  في 

المطاعم المدرسية

باإلضافة إلى ذلك،  تسهم عمليات التحسيس و
التوعية  الموجهة لألولياء والتالميذ واإلطار

الصحية  األكل  سلوكيات  نشر  في  المدرسي 
المحلية  المغذية  األطعمة  من  المتأتية  والمسؤولة 
وفي تحسين قدرةالمجتمعات الريفية على الصمود.

 من الضروري تلبية احتياجات الحاضر دون المساس
بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم

تقرير برونتالند 1987

ن 3



ن 4

البحث العلمي.
ما  المستدام؟  الزراعي  الغذاء  نظام  معني  ما 
التحول  التي تواجه  التحديات والفرص  هي أهم  
ما  تونس؟  في  الزراعية  األغذية  ألنظمة  البيئي 
االعتبار  بعين  تؤخذ  أن  يجب  التي  العناصر  هي 
لوضع أدوات مالية تتوافق مع متطلبات القطاع؟

البحث واالبتكار             ضروريان لإلجابة على هذه 
والمعرفة  والخدمات  التقنيات  وتقديم  األسئلة 
البيئي  التحول  نجاح  في  تسهم  أن  يمكن  التي 

والمستدام ألنظمة األغذية الزراعية التونسية .

وضع   في  البرنامج  في  المبتكر  الجانب  يتمثل 
الترشح  عملية  وتحفيز  لمرافقة  تنشيط  هندسة 
في  المهنية  المنظمات  تلتزم  الدعم.  لصندوق 
البحري ،منظمات المجتمع  قطاع الفالحة والصيد 
خبرتهم،بتشجيع   على  بناء  النقابات  و  المدني 

نظام الدعم هذا.

 )R&I(



كيف تتم عملية نشر نتائج البحث؟

  مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي هي الشريك المنفذ لألنشطة
ADAPT ذات الجانب العلمي في مشروع  

يوفر المشروع برنامج متابعة تنفيذ المشاريع الممولة على المستوى 
الوطني من قبل صندوق الدعم ، بهدف تحليل وتبادل نتائج الممارسات 

المعتمدة التي تصنف  في إطار التمشي المستدام .

ADAPT يخصص  

للمراجع  االكترونية،  المنصات  عبر  الحر،  النفاذ   ADAPT يوفر  كما 
المستفيدين  إعالم  إلى  تهدف  التي  المحامل  كل  و  والمنشورات 
والفرص  واالبتكار  االستدامة  بموضوع  واسع  نطاق  على  المحتملين 

المرتبطة باالنتقال إلى أنظمة أغذية زراعية مستدامة.

يشارك ADAPT خبرة القادة في اإلدارة البيئية واالجتماعية لتعزيز 
القيم الجماعية.   

قسما هاما لمعالجة البيانات العلمية ومشاركتها.

 أمنا األرض، المعسكرة، المسيجة، والمسمومة،
 هي الشاهدة على االنتهاك المنهجي للحقوق

 األساسية، تناشدنا أن نتحرك
-بيرتا كاسيريس.
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