
المحاضــر المحتــوى  قاعة
العرض التوقيـت اليوم

الواكلة الوطنية للتحكم في الطاقة تطبيقات الطاقات المتجددة في القطاع الفالحي والصناعات الغذائية 1 12:00-10:00

GIZ واكلة التعاون األلماني
Impacts et perspectives d’ancrage des approches de for� 

 mation pour une agriculture entrepreneuriale, innovante et
 durable

2 13:30-10:00

ENDA مؤسسة أندا للتمويل آليات التمويل األخضر 3 13:30-10:00

 SUNREF الواكلة الوطنية للتحكم في الطاقة/ برنامج التمويل األخضر: برنامج دعم المؤسسات لالستثمار في النجاعة الطاقية 
والطاقات المتجددة 1 14:00-12:00

السيد مبارك بن حميدة عن اإلدارة العامة للصناعات 
الغذائية  فرص االستثمار في مجال منظومة زيت الزيتون :حلقة التعليب 1 16:00-14:30

المرافقون المرجعيون ومجموعة من الفالحين 
المنخرطين بالبرنامج

آليات المرافقة العصرية لتطوير المستغالت الفالحية في إطار برنامج دفع 
)PRIMEA( االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية 2 16:00-14:30

BACTERIOLAB السيدة عواطف العيساوي 
المواصفات األوروبية والعالمية ومدونة قوانين األغذية للمواد المطهرة 

المستعملة في مجالي تربية الدواجن والحيوانات وصناعة وتحويل 
المنتوجات الفالحية والحيوانية

3 16:00-14:30

السيد كمال حاج مبارك )المركز الفني لتربية األسماك( 
والسيد محمد صالح عزازة )المعهد االعلى لعلوم 

وتكنولوجيا البحار(
فرص االستثمار  في مجال   تفريخ األسماك و إنتاج اليرقات 1 18:00-16:00

ناشطون في مجال تربية الحلزون دفع االستثمار في مجال  تربية الحلزون  2 18:00-16:00

السيدة امال السبوعي ) معهد المناطق القاحلة 
بمدنين( وممثل عن الشركة التعاونية المركزية الناقة فرص اإلستثمار في مجال بسترة وتعليب حليب اإلبل 3 18:00-16:00

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى الموارد العلفية والرعوية في ظل التحّديات المناخية والجيوسياسية 1 14:00 - 10:00

STIMA/Agronomic Land/COCEBLE/PSB/Cham-
bre Tuniso-Russe En 2022, ensemble, cultivons l’innovation autrement 2 17:30-10:00

 منبت مبروكة / السيد عبد الحميد الخالدي )باحث 
بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه 

والغابات( والسيدة مها الكحالوي )باعثة(
والسيد عبد الستار غبطان )رئيس دائرة اإلنتاج النباتي 

بقفصة(

فرص االستثمار في الزراعات الجديدة المالئمة للتغيرات المناخية وتثمينها: 
الخروب والكبار والفستق 3 13:30-10:00

جمعية ناشطة في مجال الزراعة المستدامة  الزراعة المستدامة )permaculture( للمساهمة في تحقيق األمن 
الغذائي 1 16:30-14:30

 INAT-UniCT-DGPA-GDAEBN-CoRFLaC-GAL
Eloro-GIVLAIT-ISSBAT تحسين الجودة وإرساء عالمة مثبتة لألصل لحوم أغنام تيبار 3 16:30-14:30

اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية الفالحة البيولوجية والنوع االجتماعي  1 12:00-10:00

مكتب اإلحاطة بالمرأة الريفية  بوزارة الفالحة والموارد 
المائية والصيد البحري

تسليط الضوء حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية للعامالت الفالحيات في 
)FAIRe( إطار برنامج 2 12:00-10:00

 UNObio Tunisie اإلقبال على منتوجات اللفالحة البيولوجية باألسواق الوطنية: الواقع 
واآلفاق 3 12:00-10:00
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 »SIAT 2022«  برنامج ورشات العمل

سيتم تنظيم ورشة عمل من طرف واكلة التعاون األلماني  لتبادل الخبرات حول تمويل المشاريع الفالحية بحضور خبراء 	 
من الّدول اإلفريقية يوم األربعاء 12 أكتوبر 2022. 

سيتم تخصيص قاعة »ميزانين » يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 لتنشيط ورشة حول التجديد لدفع االستثمار الفالحي 	 
المسؤول لدى الشباب من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.




