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Invitation
الزميالت العزيزات  والزمالء األعزاء

دعوة لحضور افتتاح الجلسة العامة لربنامج "لنكن فاعلني/ فاعالت"

تكرميا لضحايا العملية اإلرهابية الجبانة يف 18 مارس 2015 وتأكيدا عىل تواصل التعاون التونيس الفرنيس من أجل دعم املسارين الدميقراطي والتنموي يف بالدنا. يترشف برنامج "لنكن 

فاعلني فاعالت" بدعوتكم الفتتاح جلسته العامة وذلك يوم الخميس 23 مارس 2017 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال 14.30 مبتحف باردو بتونس العاصمة. 

يشارك يف حفل االفتتاح كّل من السادة : مهدي بن غربية (الوزير املكلف بالعالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين وحقوق اإلنسان) ناجي جلول (وزير الرتبية) عامد الحاممي (وزير 

التكوين املهني والتشغيل) ميشال تاّران (ممثل وزارة الخارجية الفرنسية وووكالة التنمية الدولية املكلف بالعالقة مع املجتمع املدين والّرشاكات)  وجيل شوّس (الوكالة الفرنسية للتنمية) 

والسيدة نعيمة الهاممي  (األمينة العامة املساعدة املكلفة بالعالقات الدولية باالتحاد العام التونيس للشغل) ووروالن بياش (ممثل منظمة التضامنية املدنية بفرنسا). 

إثر االفتتاح  تنطلق أشغال الجلسة العامة بندوة حول األهمية االجتامعية  وتتواصل األشغال يومي 24 و25 مارس "بنزل قولدن توليب - تاج سلطان بالحاممات الجنوبية" حيث تجمع أكرث 

من 60 منظمة تونسية وفرنسية (منظامت وجمعيات ونقابات وممثلو الّسلط املحلية)  إضافة إىل ممثلني عن رشكاء الربنامج (االتحاد األورويب، وزارة الخارجية الفرنسية، الوكالة الفرنسية 

للتنمية، التضامنية املدنية و صوليدار) تختتم بانتخاب اللجنة التوجيهية للربنامج للسنتني القادمتني.

الربنامج التشاريك املتعدد الفاعلني  لنكن فاعلني فاعالت هو برنامج لدعم قدرات منظامت املجتمع املدين التونيس والفرنيس يهدف لتقليص الفوارق املرتبطة بالحقوق  ويضم الربنامج 

أكرث من 60 منظمة إىل يومنا هذا (جمعيات، نقابات وتعاونيات وجامعات محلية وحكومات) من ضفتي البحر األبيض املتوسط.

ويعمل الربنامج عىل ثالثة محاور رئيسية لتقليص الفوارق : التعليم، اإلدماج االجتامعي واملهني/االقتصاد االجتامعي والتضامني والدميقراطية التشاركية. ويدعم الربنامج إىل حد اآلن 20 

مرشوعا تنمويا يف 15 والية يف تونس و6 جهات يف فرنسا.

ُمرفق بهذه الرسالة تعريف برنامج "لنكن فاعلني/فاعالت" وبرنامج الجلسة العامة.

لالتصال واالستفسار: امللحق الصحفي حاتم بوكرسه 25790071

Assemblée générale  du PCPA Soyons Actifs/Actives
INVITATION

Dans le cadre du  renforcement de la coopération franco-tunisienne en appui au processus démocratique et de développement en Tunisie,  
et de la contribution de la société civile française et tunisienne au vivre ensemble et à la lutte contre l’extrémisme violent, le Programme 
Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) Soyons Actifs/Actives, a le plaisir de vous inviter à l’ouverture de son Assemblée plénière annuelle qui aura lieu 
au musée de Bardo à Tunis, jeudi le 23 Mars 2017, à 14h30.

Une soixantaine d’organisations tunisiennes et françaises, membres du programme seront présentes ainsi que les représentants de ses princi-
paux partenaires (ministère des affaires étrangères et de développement international français,  ministères tunisiens de l’éducation, de la 
formation professionnelle et de l’emploi, Agence Française de Développement et Solidarité Laïque).
La cérémonie d’ouverture se déroulera en présence du ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi Imed Hammami, de l’éduca-
tion Néji Jalloul,  du ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’homme Mahdi Ben 
Gharbia, du représentant du ministère français des affaires étrangères et du développement international Michel Tarran, du directeur de 
l’AFD en Tunisie Gilles Chausse, de Naïma Hammami, la secrétaire générale adjointe de l'UGTT chargée des relations internationales ainsi 
que M.le délégué général de Solidarité Laïque Roland Biache.
La séance d’ouverture sera suivie d’une table ronde  sur l’utilité sociale des organisations de la société civile, dont les travaux se poursuivront 
les 24 et 25 mars, à l'hôtel "Golden Tulip Tej Sultane à Hammamet-Sud".
La clôture de l'assemblée plénière  sera marquée par l'élection d'un nouveau comité de pilotage du programme qui sera élu pour deux ans. 
Le PCPA Soyons Actifs/Actives  est un programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile tunisienne et 
française qui vise la réduction des inégalités d’accès aux droits. S’appuyant sur ses organisations membres, il  agit  sur trois thématiques clefs 
pour la réduction des inégalités: l’éducation, l’insertion socioprofessionnelle/ESS et la démocratie participative.
A ce jour, Soyons Actifs/Actives accompagne 20 projets expérimentaux  qui se déroulent sur 15 gouvernorats tunisiens et 6 régions françaises. 

Pour tout complément d’information ou d’éventuelles questions, veuillez contacter l'attaché de presse  Hatem Boukesra: 25790071
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• 26 journalistes, dont 11 sont de la presse écrite et électronique, étaient 
présent à l'ouverture de l'assemblée au musée de Bardo le 23 Mars 2017.
• 3 chaînes de télévision (Alwataneyya 1- Nesma TV- Attasiaa TV).
• 2 Agences de presse (Anadul et Tunis Afrique Presse TAP).
• 12 Radios (Radio Nationale- RTCI-Radio-Radio Mosaïque FM-Radio Ribat 
FM....).
• 8 journalistes des radios régionales et 1 correspondant d'un journal 
quotidien ont participé  aux travaux. (Radio Kef FM-Radio Ribat FM-Radio 
Med-Express FM...).



Mercredi 22 Mars 

Kapitalis
http://kapitalis.com/tunisie/2017/03/21/demain-au-bardo-assemblee-ann
uelle-du-programme-pcpa/ 

Le Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) ‘Soyons Actifs/Actives’ tient son 
assemblée plénière annuelle au musée de Bardo, à Tunis, jeudi le 23 mars 2017.

Ce programme s’insère dans le cadre du renforcement de la coopération 
franco-tunisienne en appui au processus démocratique et de développement en 
Tunisie, et de la contribution de la société civile française et tunisienne au vivre 
ensemble et à la lutte contre l’extrémisme violent.

Une soixantaine d’organisations tunisiennes et françaises, membres du 
programme seront présentes ainsi que les représentants de ses principaux parte-
naires (ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
français, ministères tunisiens de l’Education, de la Formation professionnelle et de 
l’Emploi, Agence française de développement et Solidarité laïque).

La cérémonie d’ouverture se déroulera en présence des ministres de la Formation professionnelle et de l’Emploi Imed Hammami, de 
l’Education Néji Jalloul, des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’homme Mehdi Ben Gharbia, du 
représentant du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international Michel Tarran, du directeur de l’Agence 
française de développement (AFD) en Tunisie Gilles Chausse, de Naïma Hammami, la secrétaire générale adjointe de l’UGTT chargée des 
relations internationales ainsi que le délégué général de Solidarité laïque Roland Biache.

La séance d’ouverture sera suivie d’une table ronde sur l’utilité sociale des organisations de la société civile, dont les travaux se poursuivront 
les 24 et 25 mars, à l’hôtel Golden Tulip Tej Sultane à Hammamet-Sud.

La clôture de l’assemblée plénière sera marquée par l’élection d’un nouveau comité de pilotage du programme qui sera élu pour deux 
ans.

Le PCPA ‘Soyons Actifs/Actives’ est un programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile tunisienne et 
française qui vise la réduction des inégalités d’accès aux droits. S’appuyant sur ses organisations membres, il agit sur trois thématiques clefs 
pour la réduction des inégalités: l’éducation, l’insertion socioprofessionnelle/ESS et la démocratie participative.

A ce jour, ‘Soyons Actifs/Actives’ accompagne 20 projets expérimentaux qui se déroulent sur 15 gouvernorats tunisiens et 6 régions 
françaises.

Demain au Bardo : Assemblée annuelle du programme PCPA
21 Mar 2017 | 14:29  SOCIETE, Tunisie  0



Jeudi 23  Mars 

Radio Monastir
Par téléphone Emission Bashaer Assabah: 08:50 Hammadi Jeljli (membre 
du comité directeur PCPA) 

News Nessma TV live 
9:00 Ahlem Bousserwel : https://youtu.be/x6Y7B2R0OWo

RTCI
à 12.30 Guilhem Arnal et Tarek Ben Hiba
https://www.facebook.com/pageofficielleRTCI/videos/1472223429477245
/?autoplay_reason=user_settings&video_container_type=4&video_creato
r_product_type=0&app_id=350685531728&live_video_guests=0  



Jeudi 23  Mars 

Nessma News
Une  couverture live de l'ouverture  des travaux de l'assemblée plénière 
dans le journal 17:00

Attasiaa TV News
Journal de 20H
 https://www.youtube.com/watch?v=NjELZL7Dt2I&feature=youtu.be

Al Wataneyya1 News
Journal de 20H
https://www.youtube.com/watch?v=Lznx_FY9adg



Jeudi 23  Mars 

Radio Ribat FM 
Par téléphone 17:30 Hammadi Jeljli

Radio Ribat FM  
http://ribatfm.tn/ar/articles/

تكرميا لضحايا العملية اإلرهابية الجبانة يف 18 مارس 2015 وتأكيدا عىل تواصل التعاون التونيس الفرنيس من أجل دعم املسارين الدميقراطي والتنموي يف بالدنا. يترشف برنامج "لنكن فاعلني 

فاعالت" بدعوتكم الفتتاح جلسته العامة وذلك يوم الخميس 23 مارس 2017 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال 14.30 مبتحف باردو بتونس العاصمة. 

يشارك يف حفل االفتتاح كّل من السادة : مهدي بن غربية (الوزير املكلف بالعالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين وحقوق اإلنسان) ناجي جلول (وزير الرتبية) عامد الحاممي (وزير التكوين 

املهني والتشغيل) ميشال تاّران (ممثل وزارة الخارجية الفرنسية وووكالة التنمية الدولية املكلف بالعالقة مع املجتمع املدين والّرشاكات) وجيل شوّس (الوكالة الفرنسية للتنمية) والسيدة نعيمة 

الهاممي (األمينة العامة املساعدة املكلفة بالعالقات الدولية باالتحاد العام التونيس للشغل) ووروالن بياش (ممثل منظمة التضامنية املدنية بفرنسا) .

إثر االفتتاح تنطلق أشغال الجلسة العامة بندوة حول األهمية االجتامعية وتتواصل األشغال يومي 24 و25 مارس "بنزل قولدن توليب - تاج سلطان بالحاممات الجنوبية" حيث تجمع أكرث من 60 

منظمة تونسية وفرنسية (منظامت وجمعيات ونقابات وممثلو الّسلط املحلية) إضافة إىل ممثلني عن رشكاء الربنامج (االتحاد األورويب، وزارة الخارجية الفرنسية، الوكالة الفرنسية للتنمية، التضامنية 

املدنية و صوليدار) تختتم بانتخاب اللجنة التوجيهية للربنامج للسنتني القادمتني. 

الربنامج التشاريك املتعدد الفاعلني لنكن فاعلني فاعالت هو برنامج لدعم قدرات منظامت املجتمع املدين التونيس والفرنيس يهدف لتقليص الفوارق املرتبطة بالحقوق ويضم الربنامج أكرث من 60 

منظمة إىل يومنا هذا (جمعيات، نقابات وتعاونيات وجامعات محلية وحكومات) من ضفتي البحر األبيض املتوسط. 

ويعمل الربنامج عىل ثالثة محاور رئيسية لتقليص الفوارق : التعليم، اإلدماج االجتامعي واملهني/االقتصاد االجتامعي والتضامني والدميقراطية التشاركية. ويدعم الربنامج إىل حد اآلن 20 مرشوعا 

تنمويا يف 15 والية يف تونس و6 جهات يف فرنسا

تكريم-ضحايا-عملية-باردو-اإلرهابية   



Jeudi 23  Mars 

Mosaique FM 
Journal du 21h
http://www.mosaiquefm.net/ar/rubrique/18/flash-infos#volume

TAP En 
https://www.tap.info.tn/en/Portal-Society/8847145--government-must 

"Government must recognise civil society," says PCPA 
Executive Director
(TAP) - Ahlem Bouserouel, the Executive Director of the 
programme "Soyons actifs/actives" (Be Active) 
programme said, Thursday, the government is called 
upon to recognise civil society as a force for pressure and 
construction.
He was speaking at the opening of the general assembly 
of the programme, held at the Bardo Museum.
The programme, funded by the French Development 
Agency (AFD) and the French Ministry of Foreign Affairs 
and International Development for €3 million (about 7 
million dinars), aims to support Tunisian and French civil 
society and reduce Inequalities in access to rights, he 
added.
The programme, bringing together 67 associations in 
Tunisia and France, was launched in 2012. It aims to 
reduce inequalities in education, social and occupatio-
nal integration, social and solidarity economy and partici-
patory democracy.
For his part, representative of the French Ministry of 
Foreign Affairs and International Development, Michel 
Tarran, stressed the need to adopt the participatory 
approach as the best means to fight fundamentalism.
He highlighted the readiness of his department to 
continue supporting the Tunisian economy through 
among others the PCPA programme.
Director of the French Development Agency in Tunisia 
Giles Chausse called for the need to strengthen the 
capacities of the civil society so that would be able to 
contribute to the development of the Tunisian economy.



Jeudi 23  Mars 

TAP Fr 
https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Top-Slide-FR/8847063--le-gouvernement

"Le Gouvernement doit reconnaître la société civile", selon la Directrice exécutive du programme PCPA
Tunis, 23 mars (TAP) - La Directrice exécutive du programme "Soyons actifs/actives" (PCPA), Ahlem Bouserouel a déclaré, jeudi, que le 
gouvernement est appelé à reconnaître la société civile car elle représente une force de pression et de...



Jeudi 23  Mars 

Elakhbary 
https://www.elakhbary.net/business-news/article-22844

فرنسا متول 20 مرشوًعا تنمويًّا يف تونس بـ3 ماليني يورو

فرنسا متول 20 مرشوًعا تنمويًّا يف تونس بـ3 ماليني يورو موقع صحيفة أخباري االلكرتونية تنرش لكم زوارنا آخر االخبار - ,, فرنسا متول 20 مرشوًعا تنمويًّا يف تونس بـ3 ماليني يورو - صحيفة أخباري - فرنسا 

متول 20 مرشوًعا تنمويًّا يف تونس بـ3 ماليني يورو .

صحيفة أخباري االلكرتونية - أعلن برنامج تنموي يضم 67 جمعية تونسية وفرنسية، اليوم الخميس، متويل فرنسا لـ20 مرشوًعا تنمويًّا يف 15 مدينة تونسية بقيمة ثالثة ماليني يورو.

أيت ذلك خالل افتتاح الجلسة العامة التونسية الفرنسية للربنامج التشاريك "لنكن فاعلني / فاعالت" الذي يضم 57 جمعية من البلدين، وذلك مبتحف باردو بالعاصمة تونس، حسب "األناضول".

وخالل الجلسة، أُعلن عن بدء املرحلة التشغيلية األوىل من الربنامج الذي يحمل إنجاز 20 مرشوًعا بـ15 مدينة تونسية من متويل الوكالة الفرنسية للتنمية "حكومية" والخارجية الفرنسية بقيمة ثالثة ماليني يورو، 

دون تفاصيل عن مدة املرحلة وكذلك املراحل األخرى.

وتجتمع الجلسة العامة للربنامج مرة كل عام لتقديم التوجهات العامة والنشاطات، وتنتهي بانتخاب 12 عضًوا للجنة التي تدير الربنامج.

التضامني  االقتصاد  منها  تتعلق بعدة محاور  الربنامج  ينفِّذها  التي  إنَّ املرشوعات  / فاعالت" أحالم بورسوال  "لنكن فاعلني  التنفيذية لربنامج  الجلسة، رصحت املديرة  إعالمية عىل هامش  ويف ترصيحات 

والتشاريك، والتعليم، والسلطة املحلية.

وأضافت أنَّ الربنامج ينشط يف تونس منذ ثالث سنوات وسيواصل دعمه لها خالل العامني 2017 و2018، من خالل متويل مرشوعات تنموية يف املناطق الداخلية "املحلية والبعيدة".

ووفق بورسوال، فمن بني املدن التي ستنفذ بها املرشوعات قفصة "جنوب" وساممة ومغيلة والقرصين وسيدي بوزيد "وسط".

دت املديرة التنفيذية للربنامج عىل أهمية املجتمع املدين ومشاركته يف رسم السياسات العامة للبالد. وشدَّ

وكان مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية رميي ريو أعلن - يف لقاء برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يف أكتوبر املايض - أنَّ الوكالة "ستسهم يف طريقة دعم الحكومة التونسية للنهوض بالوضع 

االقتصادي عرب تقديم مساعدة مالية تناهز مليار يورو.

فرنسا متول 20 مرشوًعا تنمويًّا يف تونس بـ3 ماليني يورو تابع آخر االخبار عرب صحيفة أخباري - ونبدء مع اهم االخبار ,, فرنسا متول 20 مرشوًعا تنمويًّا يف تونس بـ3 ماليني يورو - موقع صحيفة أخباري 

االلكرتونية. تابعونا عرب مواقع التواصل االجتامعي الخاصة مبوقع صحيفة أخباري االلكرتونية ليصلكم اجدد االخبار.



Jeudi 23  Mars 

Alshark times 
http://www.alsharqtimes.com/economy-prices/103649.html

أعلن برنامج تنموي يضم 67 جمعية تونسية وفرنسية، اليوم الخميس، متويل فرنسا لـ20 مرشوًعا تنمويًّا يف 15 مدينة تونسية بقيمة 
ثالثة ماليني يورو.

جاء ذلك خالل افتتاح الجلسة العامة التونسية الفرنسية للربنامج التشاريك "لنكن فاعلني / فاعالت" الذي يضم 57 جمعية من البلدين، 
وذلك مبتحف باردو بالعاصمة تونس، حسب "األناضول".

وخالل الجلسة، أُعلن عن انطالق املرحلة التشغيلية األوىل من الربنامج الذي يشمل إنجاز 20 مرشوًعا بـ15 مدينة تونسية من متويل 
الوكالة الفرنسية للتنمية "حكومية" والخارجية الفرنسية بقيمة ثالثة ماليني يورو، دون تفاصيل عن مدة املرحلة وكذلك املراحل األخرى.

تدير  التي  للجنة  عضًوا   12 بانتخاب  وتنتهي  والنشاطات،  العامة  التوجهات  لتقديم  عام  كل  مرة  للربنامج  العامة  الجلسة  وتجتمع 
الربنامج.

ويف ترصيحات إعالمية عىل هامش الجلسة، قالت املديرة التنفيذية لربنامج "لنكن فاعلني / فاعالت" أحالم بورسوال إنَّ املرشوعات 
التي ينفِّذها الربنامج تتعلق بعدة محاور منها االقتصاد التضامني والتشاريك، والتعليم، والسلطة املحلية.

 

وأضافت أنَّ الربنامج ينشط يف تونس منذ ثالث سنوات وسيواصل دعمه لها خالل العامني 2017 و2018، من خالل متويل مرشوعات 
تنموية يف املناطق الداخلية "املحلية والبعيدة".

ووفق بورسوال، فمن بني املدن التي ستنفذ بها املرشوعات قفصة "جنوب" وساممة ومغيلة والقرصين وسيدي بوزيد "وسط".

دت املديرة التنفيذية للربنامج عىل أهمية املجتمع املدين ومشاركته يف رسم السياسات العامة للبالد. وشدَّ

وكان مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية رميي ريو أعلن - يف لقاء برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يف أكتوبر املايض - أنَّ 
الوكالة "ستسهم يف خطة دعم الحكومة التونسية للنهوض بالوضع االقتصادي عرب تقديم مساعدة مالية تناهز مليار يورو.



Jeudi 23  Mars 

Asia El yaoum 
http://www.asiaelyoum.com/52075/2017/03/23/

أعلن برنامج تنموي يضم 67 جمعية تونسية 
وفرنسية، اليوم الخميس، عن متويل فرنسا لـ 
20 مرشوعا تنمويا يف 15 مدينة تونسية بقيمة 

3 ماليني يورو.

العامة  الجلسة  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
"لنكن  التشاريك  للربنامج  الفرنسية  التونسية 
من  جمعية   57 يضم  الذي  فاعلني/فاعالت" 
بالعاصمة  باردو  مبتحف  وذلك  البلدين، 

تونس.

"املرحلة  انطالق  عن  أُعلن  الجلسة  وخالل 
يشمل  الذي  الربنامج  من  األوىل  التشغيلية 
من  تونسية  مدينة   15 بـ  مرشوعا   20 إنجاز 
(حكومية)  للتنمية  الفرنسية  الوكالة  متويل 
يورو"،  مليون   3 بقيمة  الفرنسية  والخارجية 
وكذلك  املرحلة  مدة  عن  تفاصيل  دون 

املراحل األخرى.

وتجتمع الجلسة العامة للربنامج مرة كل عام 
والنشاطات،  العامة  التوجهات  لتقديم 
تدير  التي  للجنة  عضوا   12 بانتخاب  وتنتهي 

الربنامج.

ويف ترصيحات إعالمية عىل هامش الجلسة، 
"لنكن  لربنامج  التنفيذية  املديرة  قالت 
إن  بورسوال،  أحالم  فاعلني/فاعالت" 
بعدة  تتعلق  الربنامج  ينفذها  التي  املشاريع 
والتشاريك،  التضامني  االقتصاد  منها  محاور 

والتعليم، والسلطة املحلية.

فرنسا-متول-20-مرشوعاً-تنموياً-يف-تونس-بق 

وبينت أن "الربنامج ينشط يف تونس منذ 3 سنوات وسيواصل دعمه لها خالل العامني 2017 و2018، من خالل متويل مشاريع (تنموية) 
يف املناطق الداخلية (املحيل) والبعيدة".

ووفق بورسوال، من بني املدن التي ستنفذ بها املشاريع قفصة (جنوب)، ساممة، مغيلة، القرصين، وسيدي بوزيد (وسط).

وشّددت املديرة التنفيذية للربنامج عىل "أهمية املجتمع املدين ومشاركته يف رسم السياسات العامة للبالد".

أّول/أكتوبر  الشاهد، يف ترشين  التونسية يوسف  الحكومة  برئيس  لقاء  أعلن يف  للتنمية رميي ريو،  الفرنسية  الوكالة  وكان مدير عام 
تناهز مليار  بالوضع االقتصادي عرب تقديم مساعدة مالية  للنهوض  التونسية  الحكومة  الوكالة "ستسهم يف خطة دعم  أن  املايض، 

يورو". 



أعلن برنامج تنموي يضم 67 جمعية تونسية وفرنسية، اليوم الخميس، متويل فرنسا لـ20 مرشوًعا تنمويًّا يف 15 مدينة تونسية بقيمة 
ثالثة ماليني يورو.

جاء ذلك خالل افتتاح الجلسة العامة التونسية الفرنسية للربنامج التشاريك "لنكن فاعلني / فاعالت" الذي يضم 57 جمعية من البلدين، 
وذلك مبتحف باردو بالعاصمة تونس، حسب "األناضول".

وخالل الجلسة، أُعلن عن انطالق املرحلة التشغيلية األوىل من الربنامج الذي يشمل إنجاز 20 مرشوًعا بـ15 مدينة تونسية من متويل 
الوكالة الفرنسية للتنمية "حكومية" والخارجية الفرنسية بقيمة ثالثة ماليني يورو، دون تفاصيل عن مدة املرحلة وكذلك املراحل األخرى.

تدير  التي  للجنة  عضًوا   12 بانتخاب  وتنتهي  والنشاطات،  العامة  التوجهات  لتقديم  عام  كل  مرة  للربنامج  العامة  الجلسة  وتجتمع 
الربنامج.

ويف ترصيحات إعالمية عىل هامش الجلسة، قالت املديرة التنفيذية لربنامج "لنكن فاعلني / فاعالت" أحالم بورسوال إنَّ املرشوعات 
التي ينفِّذها الربنامج تتعلق بعدة محاور منها االقتصاد التضامني والتشاريك، والتعليم، والسلطة املحلية.

 

وأضافت أنَّ الربنامج ينشط يف تونس منذ ثالث سنوات وسيواصل دعمه لها خالل العامني 2017 و2018، من خالل متويل مرشوعات 
تنموية يف املناطق الداخلية "املحلية والبعيدة".

ووفق بورسوال، فمن بني املدن التي ستنفذ بها املرشوعات قفصة "جنوب" وساممة ومغيلة والقرصين وسيدي بوزيد "وسط".

دت املديرة التنفيذية للربنامج عىل أهمية املجتمع املدين ومشاركته يف رسم السياسات العامة للبالد. وشدَّ

وكان مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية رميي ريو أعلن - يف لقاء برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يف أكتوبر املايض - أنَّ 
الوكالة "ستسهم يف خطة دعم الحكومة التونسية للنهوض بالوضع االقتصادي عرب تقديم مساعدة مالية تناهز مليار يورو.

Jeudi 23  Mars 

Masr Al Arabia 
http://www.masralarabia.com/������/1389891-�����-����-20-�������-����
����-��-����-��3-������-���� 

أعلن برنامج تنموي يضم 67 جمعية تونسية وفرنسية، اليوم الخميس، متويل فرنسا لـ20 مرشوًعا تنمويًّا يف 15 مدينة تونسية بقيمة 
ثالثة ماليني يورو.

جاء ذلك خالل افتتاح الجلسة العامة التونسية الفرنسية للربنامج التشاريك "لنكن فاعلني / فاعالت" الذي يضم 57 جمعية من البلدين، 
وذلك مبتحف باردو بالعاصمة تونس، حسب "األناضول".

وخالل الجلسة، أُعلن عن انطالق املرحلة التشغيلية األوىل من الربنامج الذي يشمل إنجاز 20 مرشوًعا بـ15 مدينة تونسية من متويل 
الوكالة الفرنسية للتنمية "حكومية" والخارجية الفرنسية بقيمة ثالثة ماليني يورو، دون تفاصيل عن مدة املرحلة وكذلك املراحل األخرى.

تدير  التي  للجنة  عضًوا   12 بانتخاب  وتنتهي  والنشاطات،  العامة  التوجهات  لتقديم  عام  كل  مرة  للربنامج  العامة  الجلسة  وتجتمع 
الربنامج.

ويف ترصيحات إعالمية عىل هامش الجلسة، قالت املديرة التنفيذية لربنامج "لنكن فاعلني / فاعالت" أحالم بورسوال إنَّ املرشوعات 
التي ينفِّذها الربنامج تتعلق بعدة محاور منها االقتصاد التضامني والتشاريك، والتعليم، والسلطة املحلية.

وأضافت أنَّ الربنامج ينشط يف تونس منذ ثالث سنوات وسيواصل دعمه لها خالل العامني 2017 و2018، من خالل متويل مرشوعات 
تنموية يف املناطق الداخلية "املحلية والبعيدة".

ووفق بورسوال، فمن بني املدن التي ستنفذ بها املرشوعات قفصة "جنوب" وساممة ومغيلة والقرصين وسيدي بوزيد "وسط".

دت املديرة التنفيذية للربنامج عىل أهمية املجتمع املدين ومشاركته يف رسم السياسات العامة للبالد. وشدَّ

وكان مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية رميي ريو أعلن - يف لقاء برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يف أكتوبر املايض - أنَّ 
الوكالة "ستسهم يف خطة دعم الحكومة التونسية للنهوض بالوضع االقتصادي عرب تقديم مساعدة مالية تناهز مليار يورو.



Jeudi 23  Mars 

Anadul Agency 
http://aa.com.tr/ar/�����-�������/�����-����-20-�������-�������-��-����-��
���-3-������-����/778417 

تونس/يامنة ساملي/األناضول

أعلن برنامج تنموي يضم 67 جمعية تونسية وفرنسية، اليوم الخميس، عن متويل فرنسا لـ 20 مرشوعا تنمويا يف 15 مدينة تونسية بقيمة 
3 ماليني يورو.

جاء ذلك خالل افتتاح الجلسة العامة التونسية الفرنسية للربنامج التشاريك "لنكن فاعلني/فاعالت" الذي يضم 57 جمعية من البلدين، 
وذلك مبتحف باردو بالعاصمة تونس.

وخالل الجلسة أُعلن عن انطالق "املرحلة التشغيلية األوىل من الربنامج الذي يشمل إنجاز 20 مرشوعا بـ 15 مدينة تونسية من متويل 
الوكالة الفرنسية للتنمية (حكومية) والخارجية الفرنسية بقيمة 3 مليون يورو"، دون تفاصيل عن مدة املرحلة وكذلك املراحل األخرى.

وتجتمع الجلسة العامة للربنامج مرة كل عام لتقديم التوجهات العامة والنشاطات، وتنتهي بانتخاب 12 عضوا للجنة التي تدير الربنامج، 
بحسب مراسلة األناضول.

ويف ترصيحات إعالمية عىل هامش الجلسة، قالت املديرة التنفيذية لربنامج "لنكن فاعلني/فاعالت" أحالم بورسوال، إن املشاريع التي 
ينفذها الربنامج تتعلق بعدة محاور منها االقتصاد التضامني والتشاريك، والتعليم، والسلطة املحلية.

وبينت أن "الربنامج ينشط يف تونس منذ 3 سنوات وسيواصل دعمه لها خالل العامني 2017 و2018، من خالل متويل مشاريع (تنموية) 
يف املناطق الداخلية (املحيل) والبعيدة".

ووفق بورسوال، من بني املدن التي ستنفذ بها املشاريع قفصة (جنوب)، ساممة، مغيلة، القرصين، وسيدي بوزيد (وسط).

وشّددت املديرة التنفيذية للربنامج عىل "أهمية املجتمع املدين ومشاركته يف رسم السياسات العامة للبالد".

أّول/أكتوبر  الشاهد، يف ترشين  التونسية يوسف  الحكومة  برئيس  لقاء  أعلن يف  للتنمية رميي ريو،  الفرنسية  الوكالة  وكان مدير عام 
تناهز مليار  بالوضع االقتصادي عرب تقديم مساعدة مالية  للنهوض  التونسية  الحكومة  الوكالة "ستسهم يف خطة دعم  أن  املايض، 

يورو".



Vendredi 24 Mars 

Radio jeunesse 
8:00Ahlem Bousserwel Directrice exécutive du PCPA Soyons Actifs/Actives 

Africanmanager 
http://africanmanager.com/tunisie-le-gouvernement-traine-a-reconnaitr
e-la-societe-civile/

Tunisie : Le Gouvernement traine à reconnaître la société civile

La Directrice exécutive du programme « Soyons actifs/actives » (PCPA), Ahlem Bouserouel a déclaré, jeudi, que le gouvernement est appelé 
à reconnaître la société civile car elle représente une force de pression et de construction.
L’intervenante s’exprimait à l’ouverture de l’assemblée générale du programme, tenue au musée du Bardo.
Financé par l’Agence Française de Développement et le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international à 
hauteur de 3 millions d’euros (environ 7 millions de dinars), ce programme vise à soutenir la société civile tunisienne et française et à réduire 
les inégalités d’accès aux droits, a-t-elle ajouté.
Regroupant 67 associations tunisiennes et françaises, ce programme lancé en 2012 a pour objectif de réduire les inégalités en matière 
d’éducation, d’intégration sociale et professionnelle, d’économie sociale et solidaire et de démocratie participative.
De son côté, le représentant du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, Michel Tarran, a mis l’accent 
sur la nécessité d’adopter l’approche participative comme meilleur moyen pour lutter contre l’intégrisme, soulignant la prédisposition de son 
département à poursuive son soutien à l’économie tunisienne à travers notamment le programme PCPA.
Le Directeur de l’Agence Française de Développement en Tunisie Giles Chausse a pour sa part appelé à la nécessité de renforcer les capa-
cités de la société civile afin qu’elle soit en mesure de contribuer au développement de l’économie tunisienne.

TWITTER FACEBOOK 
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Webmanagercenter
http://www.webmanagercenter.com/2017/03/24/404719/tunisie-ahlem-b
ouserouel-appelle-le-gouvernement-a-reconnaitre-la-societe-civile/ 

Tunisie : Ahlem Bouserouel appelle le gouvernement à reconnaître la société civile
24 mars 2017
Ahlem Bouserouel, directrice exécutive du programme “Soyons actifs/actives” (PCPA), a déclaré, jeudi 23 mars, que le gouvernement est 
appelé à reconnaître la société civile car elle représente une force de pression et de construction.

Financé par l’Agence française de développement (AFD) et le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international 
à hauteur de 3 millions d’euros (environ 7 millions de dinars), ce programme vise à soutenir la société civile tunisienne et française et à réduire 
les inégalités d’accès aux droits, a-t-elle ajouté.

Regroupant 67 associations tunisiennes et françaises, ce programme lancé en 2012 a pour objectif de réduire les inégalités en matière 
d’éducation, d’intégration sociale et professionnelle, d’économie sociale et solidaire et de démocratie participative.

De son côté, le représentant du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, Michel Tarran, a mis l’accent 
sur la nécessité d’adopter l’approche participative comme meilleur moyen pour lutter contre l’intégrisme, soulignant la prédisposition de son 
département à poursuive son soutien à l’économie tunisienne à travers notamment le programme PCPA.

Le directeur de l’Agence française de développement en Tunisie, Giles Chausse, a pour sa part appelé à la nécessité de renforcer les capa-
cités de la société civile afin qu’elle soit en mesure de contribuer au développement de l’économie tunisienne.



Vendredi 24 Mars 

Présence des correspondants des médias suivants

Radio Nationale
Atassia Tv
Journal Al chourouk
Shems FM



Samedi 25 Mars 

• Express Fm 9:00

• Radio med à Hammamet du 10 a 11h 
• Hela Nafti La Ligue de l'éducation 
• Imed Zouaoui Tunisian Forum for youth empowerment. 
• Taher Association Amal pour le développement Kasserine 

• Radio Mosaique Fm Zied Kacem à 11.15 

• Radio Kef Youad Ben rejeb

2 journalistes de Ribat FM et d'un média associatif "Œil sur le Sud", ont parti-
cipé à la clôture des travaux : 
https://www.facebook.com/186144571721161/photos/a.186169361718682
.1073741829.186144571721161/440601106275505/?type=3&theater


