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)متطوعة في المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير(

مشروع احملطة الكهربائية ذات الدورة املزدوجة برادس )قرض بالني(

)»KAIZEN - مشروع حتسني اجلودة واالنتاجية »كايزن(

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس

جيكا تونس

حصيلة التعاون باألرقام
تعاون فني

•  1530 تونسي تابعوا دورات تدريبية يف اليابان منذ سنة 1975
•  673 خبير ياباني مت ارسالهم إلى تونس منذ سنة 1975

•  29 طالب دكتوراه تخصص بحث علمي
»ABE« 15 طالب ماستار »مبادرة أب   ��•

كمــا تســعى الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي إلــى حتقيــق أهــداف 
التنميــة املســتدامة، بحلــول ســنة 2030، وذلــك طبقــا ملــا مت ضبطــه 

مــن قبــل منظمــة األمم املتحــدة.
تمويل )قروض بالين(

•  41 مشروع ممولة بقروض بالني منذ سنة 1977
•  12 مشروع يف صدد اإلجناز

•   7،7 مليار دينار تونسي )مبلغ إجمالي تقريبي(

متطوعون
•  510 متطوع مت ارسالهم إلى تونس منذ سنة 1975

جيكا منذ 1975 
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3 مجــــــاالت تعـــاون فــي الجمهوريـــــة التونسيــة

)برامج تدريبية يف اليابان تخصص صيانة اجلسور()الترويج لزيت الزيتون( حتلية مياه البحر يف بن قردان )منحة(

مشروع احلماية من الفيضانات يف تونس الكبرى )قرض بالني(خبراء يابانيون تخصص صيد بحري )تعاون فني()الطريق السيارة اجلم - صفاقس( )قرض بالني(

دعم النمو الصناعي وتطوير البنية التحتية 
االقتصادية

والســكك  البحــر  ميــاه  حتليــة  مجــاالت  يف  كبــرى  مشــاريع  إجنــاز 
االقتصــادي. النمــو  لدعــم  الكهربــاء  وتوليــد  احلديديــة 

تنمية جهوية
إجنــاز مشــاريع تهــدف إلــى احلــد مــن الفــوارق اجلهويــة علــى غــرار 
تنميــة قطــاع الصيــد البحــري وتهيئــة املناطــق الغابيــة والتزويــد باملــاء 

ــخ... ــح للشــراب إل الصال

تنمية الموارد المائية والحماية من الكوارث 
الطبيعية

إجنــاز مشــاريع تزويــد باملــاء الصالــح للشــراب واحلماية مــن الفيضانات 
والــري والتطهير.

أشكال التعاون
بتنفيــذ  املكلفــة  الوكالــة  هــي  الدولــي  للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــة 
املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية التــي متنحهــا احلكومــة اليابانيــة، مثــل: 

•�التعــاون الفنــي،
•�القروض بالني،

•�املنح، الخ.

برامج أخرى
•��برامــج بحــث مشــتركة بــني اجلامعــات التونســية واليابانيــة يف مجــال 
التنميــة »تثمــني املــوارد البيولوجيــة يف املناطــق اجلافــة وشــبه اجلافــة 

باالعتمــاد علــى أدلــة علميــة خللــق صناعــة جديــدة«.
•�� برنامــج شــراكة مــع القطــاع اخلــاص اليابانــي: الترويــج لزيــت الزيتــون 

التونسي.

تنمية الموارد البشرية
•� برامج تدريبية يف اليابان ويف بلدان ثالثة

•�منح ماستار للطلبة باليابان


