
   

 

 نشرية 
 وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري

إختتام دورات تكوينية 
لفائدة الفريق الثاين من 

 آمري موانئ الصيد البحري 

ل ددد ل لعددد ددد  للا ل لعدددادددمل  لل ا لرددد ل ددد ل 8أ 1 0 2  

 إمضاء إتفاقية تعاون بني 
وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري 
واملعهد املتوسطي للتكوين يف املهن 

 البحرية برادس

تدخالت مجعية النادي 
األزرق التقليدي مبيناء 
 الصيد البحري ابهلوارية
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 يف هذا العدد

3الصفحة   جلسات عمل 

4الصفحة   إختتام دورات تكوينية لفائدة الفريق الثاين آلمري موانئ الصيد البحري  

5الصفحة   إبرام إتفاقية تعاون مع املعهد املتوسطي للتكوين يف املهن البحرية برادس 

7و 6الصفحة  مبيناء الصيد البحري ابهلوارية“ النادي األزرق التقليدي”تدخالت مجعية    

9و 8الصفحة   مشروع هتيئة ميناء الصيد البحري بسلقطة  

11و10الصفحة   مشاريع إصالح وصيانة البنية األساسية والشبكات والتجهيزات املينائية 

12الصفحة   أشغال عمرة الة اجلهر مبيناء الصيد البحري بقابس 

13الصفحة   أشغال صيانة الة اجلهر وجهر مرفأ قلعة األندلس 

14الصفحة   هتيئة منطقة خضراء ومحالت نظافة 

 هذا العدد
 

 من إعداد بسمة احلمداوي حلمر
 

 قراءة ومراجعة فوزي بن محيدة
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جلسة عمل مع ممثلي اإلحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري     

جانفي  03أشرف السيد فوزي بن محيدة الرئيس املدير العام لوكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري بتاريخ 
على جلسة عمل حبضور السادة املديرين ابلوكالة والسيد نور الدين بن عياد انئب رئيس اإلحتاد التونسي  8302

للفالحة والصيد البحري املكلف ابلصيد البحري وثلة من ممثلي اإلحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري خصصت 
للنظر يف مشاغل مهنيي قطاع الصيد البحري 

 واخلدمات املينائية وخاصة منها رفع وإنزال السفن.
وقد مت خالالل ذال ا اساللالسالات إضالتالعالراا أذال  مشالاغالل 

ومالالحالالمحالالاصالال   صالالو  حتسالال  مالالوانالالئ الصالاليالالد الالالبالالحالالري 
مستوى اخلدمات املينائية املسداة لفائدص  مبوانئ الصيالد 
الالبالحالري ومالزيالد الالتالنالسالاليالل لالالتالنالظالاليال  عالمالاللاليالات رفالع وإنالالزال 

 . السفن

 جلسة عمل حول تقدم مشروع امليناء األزرق جبرجيس

مارس  30أشرف السيد فوزي بن محيدة الرئيس املدير العام لوكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري بتاريخ 
على جلسة عمل حول تحدم إجناز مشروع امليناء األزرق جبرجيس حبضور ممثل  عن  املكتب الفرعي  8302

اإلقليمي لشمال إفريحيا ملنظمة األغ ية والزراعة لألم  املتحدة ووزارة اإلشراف والوكالة واإلدارة العامة للصيد البحري 
وتربية األمساك واملعهد الوطين لعلوم وتكنولوجيا البحار واحلرس الوطين واسيش الوطين والسيد رئيس مدير عام املعهد 
املتوضطي للتكوين يف املهن البحري برادس. وقد قدم اخلبري املكلف من طرف منظمة األغ ية والزراعة لألم  املتحدة 
ابملشروع، عرضا حول أذ  مكوانت املشروع ونسبة تحدم اإلجناز ، وتفاعل احلضور معه بتحدمي العديد من 

 املفيدة ملزيد بلورة املشروع.املالحظات البناءة واملحمحات 
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 إختتام دورات تكوينية لفائدة الفريق الثاين من آمري موانئ الصيد البحري

ضلسلة الدورات التكوينية لفائدة الالفالريالل الالثالاآ مالن ومالري مالوانالئ الصاليالد الالبالحالري   8302تواصلت خالل الثالثية األوىل من ضنة 
أمنها املعالهالد املالتالوضالطالي لاللالتالكالويالن يف املالهالن الالبالحالريالة بالرادس عالن طالريالل الفين لمبية األحياء املائية ابملنستري و مت تنظيمها ابملركز   وقد

 جمموعة من اخلرباء املكوني  املعمف هب  على الصعيد الدويل.
حبضور السيد  8302فيفري  02وقد مت إختتام السلسلة الثانية من الدورات التكوينية لفائدة رؤضاء موانئ الصيد البحري بتاريخ 

فوزي بن محيدة رئيس مدير عام الوكالة والسيد اهلامشي امليساوي املدير العام للمعهد الوطين لعلوم وتكنولوجيا البحار والسيد عبد 
امللك السالمي املندوب اسهوي للتنمية الفالحية ابملنستري ووقع إضناد املتكون  شهائد تكوين معمف هبا دولاليالا  حاليال  اا ذال ا 

( وتالتالمالثالل أذال  STCWالتكوين متوافل مع برانمج اإلتفاقيات الدولية اليت ختص معايري التدريب واإلجازة واخلفارة لاللالمالالحال   
واالرتالحالاء مبالهتذالالصال  مالن خالالل مالواكالبالة وخالر حتس  مستوى أداءذال  يف حتفيز اإلطارات وحثه  على مزيد الب ل والعطاء و  أذدافه

 املستجدات يف اجملال للحفاظ على ذيبة الدولة وااللتزام بتعهداصا يف جمال تطبيل املعاذدات الدولية البحرية.

 صور إسناد شهائد تكوين معرتف هبا دوليا لبعض املتكونني
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 إبرام إتفاقية تعاون مع املعهد املتوسطي للتكوين يف املهن البحرية برادس

نالة ملالهالرغبة من وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري يف اإلرتحاء ابملعرفة واخلربة والكفاءة املهنية ملواردذا البشرية قصد مسالايالرة مالتالطاللالبالات ا
ة وفحا للمعايري الدولية واملستجدات الدولية يف جمال التصرف يف املوانئ وضالمة األرواح البشرية واملمالتاللالكالات يف الالبالحالار واألمالن والسالالمال

واحلماية من التلوث البحري وفحا ملحتضيات االتفاقية الدولية ملعايري التدريب واإلجازة واخلفارة للالعالاماللال  عاللالى مالل ضالفالن الصاليالد   البحرية
إتفاقية تعاوا مع املعهد املتوضطي للمهن البحرية  8302فيفري  83أبرمت الوكالة بتاريخ ، (STCW-F95) 0991البحري لسنة 

وضع إطار تعاوا وتكامل ب  املهتضست  يف جمال تكوين الكفاءات واملهارات يف امليداا البحري وومري مالوانالئ الصاليالد برادس صدف إىل 
 البحري وأتذيله  لالضطالع مبهامه  وتشمل جماالت تدخل ذ ا االتفاقية األنشطة التالية:

 ،تنظي  دورات تكوينية ورضكلة لفائدة أعواا وإطارات الوكالة 
 ، تنظي  دورات تكوينية لفائدة املكون  التابع  للمهتضست 
 .إعداد برامج ومشاريع تعاوا دويل مشمكة يف جماالت التكوين والتحسيس والتوعية 
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 شارك يف أتثيث هذه الصفحة نور الدين العيادي وايسني إسكندراين

 تدخالت مجعية النادي األزرق التقليدي مبيناء الصيد البحري ابهلوارية
 

مالكالتالب مشالال إفالريالحاليالا  ” يف إطار إتفاقية التعاوا املربمة ب  مجعية النادي األزرق التحليدي ومنظمة األغ ية والالزراعالة 
اليت تندرج ضمن برانمج دع  قدرات الشبكة التونسية للصيد البحري التحليدي املستدام واسمعيات  830202عدد

املدنية املنضوية حتت لوائها، واليت تتعلل بدفع املبادرة لدى الالنالسالاء والشالبالاب يف االضالتالثالمالار بالحالطالاع الصاليالد الالبالحالري 
حتت إشراف السيد نور الدين العيادي مدير التصرف يف املوانئ بوكالة موانئ  8302جانفي  83التحليدي، مت عحد جلسة عمل بتاريخ 

وجتهيزات الصيد البحري وذلك حبضور  حبارة امليناء وممثلي  جامعة الصيد الساحلي ابهلواريالة وممالثاللالي دائالرة الصاليالد الالبالحالري وإدارة ماليالنالاء 
الصيد البحري ابهلوارية ومجعية الصيد البحري ابهلوارية، لدراضة مطلب اسمعية حول تركيز مركب تربيد ومصنع ثلج  واحلصول على موقع 
وكيل بيع بسوق اسملة لألمساك مبيناء الصيد البحري ابهلوارية، ومت تحريب وجهات الالنالظالر وحتالديالد أذال  مالالمال   تالدخالالت اسالمالعاليالة  يف 

 امليناء وخاصة برانمج عمل  صيئة ضوق اسملة لألمساك.

ومت على إثر جلسة العمل، عحد إتفاقية ب  وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري والنادي األزرق الالتالحاللاليالدي تالتالمالحالور حالول قاليالام مجالعاليالة 
النادي األزرق التحليدي، مبحتضى ترخيص يف اإلشغال الوقيت للملك العمومي املينائي، بمكيالز مالكالتالب لاللالجالمالعاليالة بالفالضالاء مالغالطالى مالتالاخال  

ملالنالتالجالات “  النادي األزرق التحلاليالدي” للسوق لتأطري وتدريب منخرطيها ومتابعة منظومة اإلضمضال واإلشراف على إرضاء عالمة اسودة 
كغ يف اليوم وبيت تربيد داخل فضالاء السالوق،   033الصيد البحري التحليدي ابهلوارية وتركيز مصنع ثلج متنحل بطاقة إنتاج نظري قدرذا 

 وإضتغالل موقع وكيل بيع بسوق اسملة لألمساك مبيناء الصيد البحري ابهلوارية بعد إمضاء كراس شروط يف الغرا. 
أبشغال صيئة السوق واملكتب املسالنالد هلالا املالتالاخال  لاللالسالوق وتالركاليالز ولالة  8302وقامت مجعية النادي األزرق التحليدي خالل شهر فيفري 

تالركاليالز املالعالدات ، ومت “ النادي األزرق الالتالحاللاليالدي” صنع ثلج وبيت تربيد ووحدة لتثم  منتجات الصيد البحري وإضنادذا عالمة اسودة  
كالمالا أشالرفالت ابالشالماك مالع مجالعاليالة الصاليالد الالبالحالري .    والتجهيزات الالزمة ملداولة واحلفاظ على جودة منتجات الصيد البحري التحاللاليالدي

بلالديالة ن اأعو ابهلوارية  على محلة نظافة تطوعية قام هبا حبارة امليناء ابلتنسيل مع السيد معتمد اهلوارية والسيد الكاتب العام لبلدية اهلوارية و 
 اهلوارية، إضافة إىل زرع شجرة زيتوا مبفمق دائري وضط امليناء، وذلك مببادرة من البحارة.  

ب كما قامت مجعية النادي األزرق التحليدي ابلتعاوا مع مجعية الصيد البحري ابهلوارية بتزويد صغار البحارة والنساء اليت تعملن يف تركيال
معّدات الصيد البحري املنخرط  جبمعية النادي األزرق التحليدي ابهلوارية مبعدات صيد وملححاصا . وذلك هبدف املسامهة يف التشالجاليالع 
على االضتثمار يف الحطاع واضتعمال لوازم الصيد البحري التحليدي االنتحائية من شباك وصنار وتحليص سوء البحارة إىل الوضطاء لالتالوفالري 
وشراء معدات الصيد البحري. وقامت اسمعية أيضا بيوم إعالمي وحتسيسي وبعديد ورشات العالمالل والالدورات الالتالكالويالناليالة لالفالائالدة صالغالار  

 البحارة  ذدفها دفع املبادرة لدى النساء والشباب لإلضتثمار يف الصيد البحري التحليدي.
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ويف نفس السياق ودعما جملهودات وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري ومجعية الالنالادي األزرق الالتالحاللاليالدي، قالامالت  مصالا  مالعالتالمالديالة 
 اهلوارية أبشغال تبليط الطرقات ابمليناء.

بزايرة ميدانية مليالنالاء الصاليالد  8302مارس  8وقام السيد فوزي بن محيدة رئيس مدير عام وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري بتاريخ 
البحري ابهلوارية  لإلطالع على أشغال صيئة ضوق اسملة لألمساك وتبليط الطرقات كما قام ابإلضتماع ملشاغل البحالارة واملشالاكالل الاليت 

 تعيل نشاطه . 

 صيئة ضوق اسملة لألمساك

 محلة النظافة

 تعبيد الطريل وزراعة شجرة زيتوا ابملفمق الدائري وضط امليناء

 شارك يف أتثيث هذه الصفحة نور الدين العيادي وايسني إسكندراين
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مشروع صيئة ميناء الصيد البحري ابلشابة ذو مشروع منجز من طرف الوكالة وممول عن طريل خزينة الدولة حي  خصصت   
  : أد منها إلجناز الدراضة والباقي إلجناز األشغال،على قسط 02مليوا دينار، خصصت  0له إعتمادات قيمتها 

 القسط األول هتيئة البناءات :  

 صيانة األرصفة العائمة والحائمة وجتهيزذا حبلحات وضالمل 

  م م 023بناء رواق جديد لمقيع الشباك مبساحة 

 بناء بناية واقية للمجبد وإصالح وصيانة اجملرورة 

  المفيع يف السياج إبضافة ضياج حديدي 

   أحواا لصباغة شباك الصيد البحري  4بناء 

 جتديد حمرك بيت اخلزا مبركب التربيد التابع للوكالة 
 دذن السور واملباآ 
 القسط الثاين هتيئة الطرقات والشبكات :  
  تعبيد الطرقات 
 جتديد شبكات الكهرابء واملاء الصا  للشراب 
  إجناز شبكة لتصريف مياا األمطار 

 

 

 مشروع هتيئة ميناء الصيد البحري بسلقطة 

 تعبيد الطرقات 

 بناء فضاء ترقيع الشباك 

 صيئة األرصفة

 شارك يف أتثيث هذه الصفحة نزار التباب وحممد بن سامل وخالد السكماين

 بناية اجملبد أحواا صباغة الشباك إجناز شبكة لتصريف مياا األمطار

 تعبيد الطرقات 
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 م خ 573حواجز واقية من األمواج:  
 

 م خ 031األرصفة الثابتة: 
 

 م خ 561األرصفة العائمة: 
 

 م 2هك  بعمق  5احلوض: 
 

 هك 0101امللك العمومي املينائي: 
 

 نقاط تزود  ابملاء 15
 

 نقاط تزود ابلكهرابء  18
 

 البنية األساسية

 
طن  17جمبد   

 
اإلشارات الضوئية مبدخل امليناء: 

 محراء وخضراء  12

 التجهيزات

 سوق مجلة لبيع األمساك:  150م2 
 فضاء لرتقيع الشباك:  600 م3

  حمطة لتزويد الوقود:  20م3

18 : خمازن حفظ معدات الصيد البحري   
 ورشة صيانة سفن 

 مركب تربيد 
 مصنع ثلج

 املرافق

  1985منجز منذ سنة ساحلي ميناء صيد 

 معطيات عامة

 ميناء الصيد البحري بسلقطة

 مثال بياآ من إجناز حممد بن ضامل 
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 هتيئة شبكات التطهري واإلانرة العمومية مبيناء الصيد البحري ابلعطااي 

 شارك يف أتثيث هذه الصفحة جنم الدين الشيخ وأمين اخلويلدي ولطيفة خظاورية 

أشالغالال تالغاليالري قالنالاة الالتالطالهالري  8302متت خالالل شالهالر جالانالفالي 
مالالم  03الالرئالاليالالسالاليالالة مبالاليالالنالالاء الصالاليالالد الالالبالالحالالري ابلالالعالالطالالااي عاللالالى طالالول 

وتسري  وشفط املياا من كامل شبكة التطالهالري الالداخاللاليالة ابملاليالنالاء 
 قنوات مياا الصرف( وإصالح شبالكالة اإلانرة الالعالمالوماليالة ابملاليالنالاء 
وذلالالك بالالتالالظالالافالالر جالالهالالود كالالل مالالن وكالالالالالة مالالوانالالئ وجتالالهالاليالالزات الصالاليالالد 
البحري والنيابة اخلصوصية لبلدية قرقنة والحاعدة البحرية الرئيسية 
بصفاقس  جيش البحر( واإلدارة العامة لألالشالغالال  وزارة الالدفالاع 

 الوطين( .

 أشغال صيانة شبكة الكهرابء مبيناء الصيد البحري بصيادة 
نحاط تزويد الكهالرابء وتالركاليالز عالدد  38أشغال تزويد اسهة الشمالية مليناء الصيد البحري بصيادة بعدد  8302متت خالل شهر مارس 

 أعمدة تنوير عمومي جديدة. كما مت صيانة وإصالح حمول الكهرابء التابع للميناء. 38
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 أشغال إصالح الرصيف العائم مبيناء الصيد البحري حبلق الوادي
أشغال إصالح الرصيف  8302مت خالل شهر جانفي 

العائ  اخلشيب مبيناء الصيد البحالري حباللالل الالوادي وذلالك 
من طرف الفريل الفين التابع للوكالة وأعواا ميناء الصيد 

 البحري حبلل الوادي.

 صيانة وإصالح رافعات السفن 

 شارك يف أتثيث هذه الصفحة حسام الدين اجلالصي وخمتار القاصر وأمحد الغويلي

بصيانة وتعهد حمرك الرافعة املتنحلة مبيناء الصيد البحري جبرجيس بكلفة مجلية  8302قام الفريل الفين التابع للوكالة  خالل شهر فيفري 
 د. كما قام الفريل  بصيانة وإضتبدال قضباا الرفع للرافعة املتنحلة مبيناء الصيد البحري بطبلبة.0333قدرت بال 
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 أشغال عمرة الة اجلهر مبيناء الصيد البحري بقابس  

 شارك يف أتثيث هذه الصفحة فتحي السوسي وأمحد الغويلي 

ألالف ديالنالار، 03قام الفريل الفين التابع للوكالة أبشغال عمرة الة اسهر اهليدروليكية مبيناء الصيد البحري بحابس بكلالفالة مجاللاليالة قالدرت بالال
 أشهر، وذلك يف إنتظار إنتهاء أشغال مشروع محاية امليناء. 0ودامت األشغال 
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 أشغال صيانة وحدة اجلهر مبرفأ قلعة األندلس وجهر املرفأ 

 تركيز حضرية اجلهر 

 مبيناء الصيد البحري ابلزارات 

 شارك يف أتثيث هذه الصفحة فتحي السوسي وفيصل الشاخمي وأمحد الغويلي وعادل العماري 

عملية صيانة شاملة لآللة اسهر مبرفأ قلعة األندلس ومشلت كل مكوانت اآللة من معدات ذيدروليكية  8302متت خالل شهر جانفي 
أد وذلك بسبب إضتعمال  08ومعدات ميكانيكية ومعدات كهرابئية واحملرك احلراري واهليكل احلديدي وقد بلغت تكلفة الصيانة حوايل 

 أد(. 81أغلب قطع الغيار من خمزوا الوكالة  الكلفة احلحيحة للصيانة تحدر بال
 : عملية اسهر اليت متت على مرحلت  8302يوما، انطلحت خالل شهر فيفري  43وبعد اإلنتهاء من عملية الصيانة اليت دامت حوايل 

 املرحلة األوىل تتمثل يف فت  وادي يف الشاطئ بواضطة الة احلفر دوا املسط  احلديدي ومبساعد ولة اسرف التابعة لبلدية قلعة األندلس،
وقد مت حتديد موقع احلفر من قبل أعضاء نحابة الصيد البحري بحلعة األندلس ابلتنسيل مع البحارة وقد متت املرحلة األوىل بالنالجالاح رغال  

أما املرحلة الثانية فهي بصدد اإلجناز وتتمثل يف حفر أطالراف الالوادي     إعادة حفرذا عدة مرات وذلك بسبب التحركات الرملية املستمرة
 من جهة امليناء والبحر وقد أوشكت على النهاية.

تالالركالاليالالز مسالالطالال  عالالائالال     8302فالاليالالفالالري  03و 9مت خالالالل يالالومالالي 
مالالتالالكالالوا مالالن ثالالالثالالة أجالالزاء مبالاليالالنالالاء الصالاليالالد الالالبالالحالالري ابلالالزارات وذلالالك 

 إضتعدادا ألشغال جهر أحواا امليناء.

 صيانة الة اسهر  عملية اسهر
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 محلة نظافة مبيناء الصيد البحري بقابس 

 شارك يف أتثيث هذه الصفحة لسعد التائب وحممد النوري وخالد امللييت

حاليال  مت يف  8302جانفي  00و 03قامت إدارة ميناء الصيد البحري بحابس حبملة نظافة مشلت أرضية وأحواا امليناء خالل يومي 
 اليوم األول إتالف املراكب الغارقة حبوا امليناء ويف اليوم الثاآ مت إتالف مركب مهمل متواجد بساحة الصيانة ابمليناء.

 8302، مت خالل شهري جانفي وفيفري 8302يف إطار مواصلة محلة النظافة اليت شهدذا ميناء الصيد البحري بحليبية أواخر ضنة  
 صيئة منطحة خضراء متامخة لسياج امليناء ومحابلة لساحة صيانة السفن وذلك ابلتعاوا مع بلدية قليبية ومجعية البيئة.

 هتيئة منطقة خضراء مبيناء الصيد البحري بقليبية

 محلة نظافة مبيناء الصيد البحري حبومة السوق 

 .8302فيفري   38قامت إدارة ميناء الصيد البحري حبومة السوق حبملة نظافة بتاريخ 
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