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زمن القول إنتهى ..وحان وقت الفعل !
بعــد تصويــت جمــوع الحاضريــن خــال المجلــس الوطنــي
الخــارق للعــادة لعمــادة المهندســين المنعقــد بتاريــخ 21
اكتوبــر  2017علــى خــوض التحــركات النضاليــة بالتــدرج مــن
أجــل النهــوض بالوضــع المــادي والمعنــوي للمهنــدس ،أعلــن
مجلــس العمــادة إثــر إنعقــاد إجتماعــه الــدوري يــوم االحــد
الماضــي عــن تنظيــم وقفــة إحتجاجيــة حاشــدة أمــام مجلــس
نــواب الشــعب يــوم الثالثــاء  14نوفمبــر  2017إنطالقــا مــن
الســاعة العاشــرة صباحــا دعــا إليهــا عمــوم المهندســين.
وتعتبــر الوقفــة االحتجاجيــة المبرمجــة ليــوم  14نوفمبــر
أمــام مقــر البرلمــان نقطــة بدايــة النضــال الميدانــي لشــعب
المهندســين فــي ســبيل تحقيــق مطالبهــم المشــروعة وهــي
بمثابــة االختبــار الحقيقــي ألبنــاء القطــاع حــول مــدى قدرتهــم
علــى التجمــع تحــت رايــة واحــدة ليقولــوا بصــوت واحــد « يكفــي
َ
إهانــة لكفــاءات البــاد ...ان األوان إلعــادة اإلعتبــار للمهنــدس».
المهندســون الذيــن يحملــون فــي رصيدهــم صفــر إضرابــات منــذ
َ
ســنة  1988والذيــن اثــروا مصلحــة الوطــن علــى مصالحهــم
الفرديــة فــي فتــرات حساســة خاصــة بعــد ثــورة  17ديســمبر 14 -
جانفــي  2011حيــن إســتغلت بقيــة القطاعــات مرحلــة التأســيس
التــي تمــر بهــا البــاد لتحقيــق مكاســبها انصــرف المهندســون
ألعمالهــم والمحافظــة علــى إســتمرارية المرفــق العمومــي لكنهــم
مقابــل ذلــك حرمــوا مــن جميــع الزيــادات التــي تمتــع نضرائهــم فــي
القطاعــات االخــرى طيلــة  07ســنوات التــي تلــت الثــورة ،ناهيــك

بــــــــــــــــــــــــــالغ
تبعــا إلعــان عمــادة المهندســين التونســيين إثــر
إنعقــاد مجلســها الوطنــي الخــارق للعــادة بتاريــخ
 21أكتوبــر  2017الدخــول فــي تحــركات نضاليــة
مــن أجــل تحســين الوضــع المــادي للمهنــدس ،قــرر
مجلــس العمــادة فــي اجتماعــه الــدوري المنعقــد
يــوم األحــد  29أكتوبــر  ،2017دعــوة عمــوم
المهندســين إلــى تنفيــذ وقفــة إحتجاجيــة حاشــدة
أمــام مقــر مجلــس نــواب الشــعب يــوم الثالثــاء 14
نوفمبــر  2017ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــا.
العميد
م .أسامة الخريجي
عــن تفاقــم ظاهــرة البطالــة فــي صفوفهــم وإســتغاللهم مــن قبــل
َ
المؤسســات الخاصــة فــي عقــود عمــل هشــة .واليــوم ان األوان ألن
يبلغــوا صوتهــم وأن يكونــوا جســما واحــدا يناضلــون مجموعــة ال
أفــراد فالمطالــب ال تنــال بالتمنــي واإلكتفــاء بالقــاء المســؤولية علــى
َ
االخريــن بــل بالنضــال والتواجــد فــي الصفــوف األولــى إلفتاكهــا..

مكتب االعالم و االتصال

رئيس مكتب االعالم و االتصال  :م .محمد أمين االندلسي
َ
صحافة :امنة الحمزاوي
اعالمية :بسام البصيلي
البريد االلكترونيcommunication@oit.org.tn :
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ما لم تتحقق المطالب المشروعة ..إضراب عام بكامل
تراب الجمهورية قبل موفى 2017
عقــدت عمــادة المهندســين التونســيين يــوم الســبت  21أكتوبــر  2017مجلســا وطنيــا خارقــا للعــادة تــم خاللــه التصويــت
علــى خــوض التحــركات النضاليــة بالتــدرج مــن أجــل النهــوض بالوضعيــة الماديــة والمعنويــة للمهنــدس التونســي.

بيان المجلس الوطني الخارق للعمادة لعمادة المهندسين التونسيين  21أكتوبر 2017
فــي ظــل التدهــور المتواصــل للوضــع المــادي والمعنــوي للمهنــدس
التونســي وأمــام الصمــت المتكــرر للحكومــة علــى مطالبنــا المشــروعة
وبعــد دراســة المقترحــات التــي أفرزتهــا اإلجتماعــات الجهويــة مــع
القواعــد الهندســية حــول شــكل التحــرك النضالــي القــادم لتلبيــة هــذه
المطالــب فــإن المجلــس الوطنــي الخــارق للعــادة لعمــادة المهندســين
التونسيين المنعقد يوم  21أكتوبر  2017ببورصة الشغل بالعاصمة :
 يعــرب عــن إســتيائه العميــق لعــدم تفاعــل رئاســة الحكومــةمــع المراســات الموجهــة لهــا منــذ شــهر جويليــة 2017
حــول المطالــب الماديــة والمعنويــة للمهنــدس التونســي

ويســتنكر مواقفهــا غيــر العادلــة فــي تعاطيهــا مــع الملفــات
المطروحــة مــن قبــل مختلــف المنظمــات المهنيــة الوطنيــة،
 يعلــن البــدء فــي خــوض تحــركات نضاليــة قــد تصــل إلــىإضــراب عــام قبــل موفــى هــذه الســنة بكامــل تــراب الجمهوريــة
مــن أجــل النهــوض بالمهنــدس والمهنــة الهندســية.
عن مجلس عمادة المهندسين
العميد الم .أسامة الخريجي
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عميد المهندسين :سلسلة اإلجتماعات هدفها الخروج
بمقترحات عملية لبلورة تحرك نضالي مدروس وفاعل
تحــت إشــراف المهنــدس أســامة الخريجــي عميــد المهندســين
والمهنــدس عبــد الســتار حســني الكاتــب العــام والمهنــدس فخــر
الديــن خليفــة نقيــب المهندســين ،إنعقــدت بمقــر عمــادة المهندســين
يــوم الســبت  14أكتوبــر  2017جلســة نقــاش مــن تنظيــم الهيئــات
القطاعيــة وذلــك فــي إطــار دعــوة مجلــس العمــادة لعقــد إجتماعــات
جهويــة وقطاعيــة لتباحــث وتــدارس التمشــي الــذي ســيتم إتباعــه فــي
سبيل تحسين الوضع المادي للمهندس في القطاعين العام والخاص.
وفــي كلمــة االفتتــاح أكــد المهنــدس اســامة الخريجــي عميــد
المهندســين بــأن مجلــس العمــادة وضــع منــذ توليــه المهــام ملــف
الوضــع المــادي للمهنــدس علــى رأس أولوياتــه وقــد تشــكلت لجنــة
للغــرض منــذ أكتوبــر الماضــي إنكبــت علــى تشــخيص الوضــع وأعــدت
دراســة دقيقــة وقامــت ببلــورة مقترحــات عمليــة تحــرك علــى إثرهــا
مجلــس العمــادة عبــر مراســلة رئاســة الحكومــة ومطالبتهــا بفتــح
المفاوضــات مــع العمــادة حــول ملــف الوضــع المــادي للمهنــدس لكــن
دون رد ،مضيفــا أن الخطــوة التاليــة كانــت مقابلــة رئيــس الجمهوريــة
بتاريــخ  07ســبتمبر الماضــي إلطالعــه علــى الوضــع المتــردي الــذي
يعانــي منــه أبنــاء القطــاع و مطالبتــه بحــث رئاســة الحكومــة علــى فتــح
الملــف ،وتابــع عميــد المهندســين « :تفاعــل رئيــس الجمهوريــة كان
إيجابيــا مــع مطالبنــا ووعــد بالتواصــل مــع رئاســة الحكومــة فــي الغــرض
مؤكــدا علــى أن الدولــة يجــب أن تكــون عادلــة مــع جميــع أبنائهــا».
ّ
ووبيــن عميــد المهندســين أن الغايــة مــن عقــد سلســلة مــن

اإلجتماعــات الجهويــة والقطاعيــة هــو الخــروج بمقترحــات عمليــة
لبلــورة تحــرك نضالــي مــدروس وفاعــل ،مؤكــدا أن القــرار ســينبع مــن
القواعــد الهندســية التــي ســتحدد شــكل التحــرك النضالــي وســتكون
لهــا الكلمــة الفصــل فــي إنجاحــه أو إفشــاله ،داعيــا أبنــاء القطــاع
إلــى االلتفــاف حــول هــذا الملــف إلفتــكاك حقوقهــم المشــروعة.
فــي نفــس الســياق دعــا المهنــدس عبــد الســتار حســني كاتــب عــام
العمــادة فــي كلمتــه أبنــاء القطــاع إلــى أن يكونــوا أكثــر فاعليــة فــي
الطالبــة بحقوقهــم المشــروعة ،مؤكــدا أنــه ســيتم األخــذ بجميــع
المقترحــات التــي ســتثمرها اإلجتماعــات الجهويــة والمركزيــة.
مــن جهتــه دعــا المهنــدس فخــر الديــن خليفــة إلــى تكاتــف الجهــود
بيــن النقابــة والعمــادة لجمــع القاعــدة الهندســية التــي إعتبرهــا ال
ّ
تــزال «مشــتتة» ،مؤكــدا أن التحــرك القــادم لــن ينجــح إال بالعمــل
الجماعــي وتســخير الوقــت والجهــد مــن أجــل بلــوغ االهــداف.
هــذا وحضــر فــي حلقــة النقــاش عــدد هــام مــن المهندســين الذيــن
تحدثــوا عــن مشــاكل التــي يعانــي منهــا أبنــاء القطــاع خاصــة الشــباب
منهــم كمــا قدمــوا جملــة مــن الــرؤى والتصــورات للتحــرك النضالــي
القــادم التــي تلخصــت فــي مجملهــا فــي ان يكــون هــذا التحــرك مــدروس
وان تســخر جهــود الجميــع إلنجاحــه ،كمــا دعــوا مجلــس العمــادة
إلــى مواصلــة العمــل علــى إنشــاء الفــروع داخــل المؤسســات لتقريــب
المهندســين مــن منظمتهــم وتحســين ســبل التواصــل معهــم.
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صفاقــس :ملتقــى بعنــوان «إصــاح الوضــع المــادي و
المعنــوي للمهنــدس »
تحــت إشــراف المهنــدس أســامة الخريجــي عميــد المهندســين
التونســيين نظمــت الهيئــة الجهويــة لعمــادة المهندســين
بصفاقــس يــوم الســبت  15أكتوبــر  2017ملتقــى بعنــوان
«إصــاح الوضــع المــادي و المعنــوي للمهنــدس» وذلــك بحضــور
عــدد مــن نــواب الجهــة بالبرلمــان وثلــة مــن المهندســين.
و كان الملتقــى فرصــة لتــدارس الوضــع المــادي

اإلســتماع
للمهنــدس
وطــرح الحلــول الممكنــة
كمــا عرضــت الهيئــة
والتطــورات التــي وقــع
و كشــفت علــى عديــد

المهندســيين
لمشــاغل
للخــروج مــن هــذه األزمــة.
الجهويــة أبــرز االنجــازات
احداثهــا للمهنــدس بالجهــة
المشــاريع المزعــم احداثهــا.

سوســة  :ملتقــى تحــت شــعار «الوضــع االجتماعــي
والمــادي للمهنــدس التونســي»
تحــت شــعار «الوضــع االجتماعــي والمــادي للمهنــدس التونســي»
نظمــت الهيئــة الجهويــة لعمــادة المهندســين بسوســة ملتقــى جهــوي
يــوم  15أكتوبــر  ،2017وذلــك بإشــراف المهنــدس أمجــد رضــوان
والمهنــدس لطفــي الحراثــي عضــوي مجلــس العمــادة والمهنــدس
فخــر الديــن خليفــة رئيــس النقابــة الوطنيــة للمهندســين .
وقــد تنــاول الملتقــى الوضــع المــادي للمهنــدس وتــم خاللــه تقديــم
مقترحــات أبنــاء القطــاع حــول االشــكال النضاليــة التــي يجــب اتباعهــا
فــي ســبيل النهــوض بوضعــة المهنــدس التونســي.

سوســة :دورة تكوينيــة فــي برمجيــة نظــم المعلومات
الجغرافية
ّ
ّ
ّ
نظمــت الهيئــة الجهويــة لعمــادة المهندســين بسوســة دورة تكوينيــة و ذلــك يومــي الســبت  28أكتوبــر و األحــد  29أكتوبــر  2017بمقــر
ّ
ّ
الجغرافيــة « Formationالهيئــة الجهويــة بسوســة و بمعلــوم ثالثيــن دينــار.
برمجيــة نظــم المعلومــات
حــول
«d›initiation sur GIS
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الوضع المادي للمهندس

القيروان :إجتماع مع القواعد الهندسية لتدارس مشاكل
القطاع
ّ

تحــت إشــراف المهنــدس جمــال الديــن قريــع عضــو مجلــس العمــادة نظمــت الهيئــة الجهويــة لعمــادة المهندســين التونســيين
بالقيــروان يــوم الســبت  14اكتوبــر  2017إجتماعــا بأحــد نــزل المدينــة بحضــور عــدد مــن مهندســي الجهــة ،حيــث تــم التطــرق
للوضــع الراهــن للقطــاع فــي ظــل عــدم تجــاوب الحكومــة لدعــوات العمــادة مــن أجــل إصــاح الوضــع الهندســي المتدهــور.
ويتنــزل االجتمــاع ،ضمــن سلســلة مــن اللقــاءات و المشــاورات مــع القواعــد الهندســية فــي مختلــف
جهــات الجمهوريــة دعــا إليهــا مجلــس عمــادة المهندســين فــي إطــار اإلعــداد لتحــرك وطنــي قــادم.

قفصة :الوضع المادي للمهندس محور إجتماع مع أبناء
القطاع في الجهة
تحــت إشــراف المهنــدس بلقاســم الفريضــي عضــو مجلــس
العمــادة نظمــت الهيئــة الجهويــة لعمــادة المهندســين بقفصــة
يــوم الســبت  14أكتوبــر  ،2017اجتماعــا مــع مهندســي
الجهــة لتــدارس الوضــع المــادي والمعنــوي للمهنــدس
وتقديــم مقترحــات بخصــوص الســبل النضاليــة لإلرتقــاء بــه.
ويتنــزل االجتمــاع ،ضمــن سلســلة مــن اللقــاءات و المشــاورات مــع
القواعــد الهندســية فــي مختلــف جهــات الجمهوريــة دعــا إليهــا
مجلــس عمــادة المهندســين فــي إطــار اإلعــداد لتحــرك وطنــي قــادم.
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الوضع المادي للمهندس

الكاف :إجتماع مع القواعد الهندسية لتباحث التحركات
النضالية المقبلة
تحــت إشــراف المهندس األمجد رضــوان عضو مجلس العمادة نظمت
الهيئــة الجهوية لعمــادة المهندســين التونســيين بالكاف يوم الســبت
 14اكتوبــر  2017إجتماعــا بحضــور عــدد من مهندســي الجهة ،حيث
تــم التطــرق للوضــع الراهــن للقطــاع فــي ظــل عــدم تجــاوب الحكومــة
لدعــوات العمــادة مــن أجــل إصــاح الوضــع الهندســي المتدهــور.
ويتنــزل االجتمــاع ،ضمــن سلســلة مــن اللقــاءات و المشــاورات مــع
القواعــد الهندســية فــي مختلــف جهــات الجمهوريــة دعــا إليهــا
مجلــس عمــادة المهندســين فــي إطــار اإلعــداد لتحــرك وطنــي قــادم.
و دعــا الحاضــرون إلــى إصــدار بيــان و العمــل علــى تحشــيد
المهندســين و تحفيزهــم و تكثيــف اإلتصــال بهــم لكــي
يتحــدوا ويكونــوا يــدا واحــدة لتحقيــق مطالبهــم المشــروعة.

توزر :إجتماع لتدارس الوضع المادي للمهندس
تحــت إشــراف المهنــدس بلقاســم الفريضــي عضــو مجلــس العمــادة وبحضــور عــدد هــام مــن مهندســي الجهــة نظمــت
الهيئــة الجهويــة لعمــادة المهندســين بتــوزر يــوم الجمعــة  13اكتوبــر  2017بأحــد النــزل بالواليــة إجتماعــا تــم خاللــه
تــدارس الوضــع المــادي والمعنــوي للمهنــدس والوقــوف علــى أهــم الصعوبــات والمشــاكل التــي يواجههــا أبنــاء القطــاع.
ويتنــزل االجتمــاع ،ضمــن سلســلة مــن اللقــاءات و المشــاورات مــع القواعــد الهندســية فــي مختلــف
جهــات الجمهوريــة دعــا إليهــا مجلــس عمــادة المهندســين فــي إطــار اإلعــداد لتحــرك وطنــي قــادم.

الفروع
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الفروع ودورها في ربط جسور التواصل بين أبناء القطاع
نــص القانــون الداخلــي لعمــادة المهندســين التونســيين والمصــادق عليــه بتاريــخ  28فيفــري  2016علــى إحــداث الهيئــات الفرعيــة تحــت
إشــراف الهيئــات الجهويــة أو القطاعيــة للعمــادة ،بالمؤسســات أو بالقطاعــات أو بمجموعــة مؤسســات ذات نشــاط متقــارب التــي بهــا علــى األقــل
 10مهندســين مرســمين بجــدول العمــادة.
ُ ّ
تلعــب الهيئــة الفرعيــة دورا هامــا فــي ربــط الصلــة بيــن العمــادة والمهنــدس مــن جهــة والمهنــدس وزمالئــه مــن جهــة ثانيــة حيــث تمكنــه مــن
إبــاغ صوتــه وتقديــم مقترحاتــه وفــض االشــكاليات التــي تعترضــه فــي مســاره المهنــي.
ما هو مسار تأسيس الفرع؟
إذا كنــت تعمــل بمؤسســة بهــا  10مهندســين فمــا فــوق وبعــد االتفــاق معهــم علــى تأســيس فــرع تتصــل بالهيئــة القطاعيــة أو بالهيئــة
الجهويــة التــي تنتمــي إليهــا لتقــوم بإصــدار قــرار إلحــداث الفــرع مــن مجلــس العمــادة وتعييــن هيئــة تأسيســية للفــرع تتكــون مــن  3مهندســين
أو أكثــر لإلعــداد ّألول انتخابــات للهيئــة الفرعيــة فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر.
َ
َ
تجدر اإلشارة إلى أن عدد الهيئات الفرعية بعمادة المهندسين قد بلغ إلى حد االن  23وهم كاالتي:

إحداث فرع لمهندسي شركة سيربت
.1
إحــداث فــرع للمهندســين المستشــارين ومكاتــب
.2
الدراســات بصفاقــس
إحــداث فــرع للمهندســين المستشــارين ومكاتــب
.3
الدراســات بواليــات باجــة والــكاف وجندوبــة
إحداث فرع لمهندسي الوكالة العقارية للسكنى
.4
إحداث فرع لمهندسي الديوان الوطني للتطهير
.5
إحــداث فــرع لمهندســي للوكالــة الوطنيــة للتحكــم فــي
.6
ا لطا قــة
إحــداث فــرع لمهندســي الشــركة الوطنيــة إلســتغالل
.7
وتوزيــع الميــاه
إحــداث فــرع لمهندســي ديــوان تربيــة الماشــية وتوفيــر
.8
ا لمر عــى
إحــداث فــرع للمهندســين واألســاتذة المهندســين
.9
بالتعليــم العالــي بصفاقــس
 .10إحداث فرع لمهندسي التكوين المهني بصفاقس
 .11إحــداث فــرع لمهندســي القطــاع الفالحــي العمومــي
بصفا قــس

.12

إحداث فرع لمهندسي وكالة التهذيب والتجديد العمراني

 .13إحــداث فــرع لمهندســي صنــدوق القــروض ومســاعدة
الجماعــات المحليــة
 .14إحــداث فــرع لمهندســي الشــركة التونســية لصناعــات
ا لتكر يــر
 .15إحــداث فــرع للمهندســين المستشــارين ومكاتــب
الدراســات ببنــزرت
 .16إحــداث فــرع للمهندســين المستشــارين ومكاتــب
الدراســات بمنوبــة
 .17إحــداث فــرع للمهندســين لشــركة النهــوض بالمســاكن
ا إل جتما عيــة
 .18إحــداث فــرع لمهندســي مركــز تونــس الدولــي لتكنولوجيــا
البيئــة
 .19إحداث فرع لوزارة الشباب والرياضة
 .20إحداث فرع لمهندسي الخبراء في المساحة
 .21إحداث فرع لمهندسي القطاع الفالحي بالقصرين
 .22إحداث فرع لمهندسي القطاع الفالحي بالكاف
 .23إحــداث فــرع لمهندســي المندوبيــة الجهويــة للتنميــة
الفالحيــة بمنوبــة
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الفروع

نحو تأسيس فرع بالعمادة لمهندسي المندوبية الجهوية
للتنمية الفالحية بمنوبة

تحــت إشــراف المهنــدس الطيــب رمضــان الكاتــب العــام للهيئــة
القطاعيــة للفالحــة وبحضــور كل مــن المهندســة إنصــاف الشــريف
والمهنــدس فتحــي شــلوف عضــوي الهيئــة ،إنعقــد يــوم الجمعــة
 27أكتوبــر  2017بمقــر عمــادة المهندســين إجتماعــا مــع عــدد مــن
مهندســي المندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة بمنوبــة.
وقــد تــم خــال اللقــاء االعــان عــن تأســيس فــرع بالعمــادة لمهندســي
المندوبيــة.
كمــا تنــاول اللقــاء الــدور الهــام للفــروع فــي جمــع المهندســين وتوحيــد إلــى تقديــم لمحــة عــن الملفــات المهمــة التــي يعمــل عليهــا مجلــس
صفوفهــم فــي ســبيل النهــوض بأوضاعهــم الماديــة واألدبيــة باإلضافة العمــادة وعلــى رأســها ملــف الوضــع المــادي للمهنــدس.

االعالن عن تأسيس فرع بالعمادة للمهندسين الخبراء في المساحة
ّ
تحــت إشــراف المهنــدس عبــد الســتار حســني الكاتــب العــام للعمــادة
إنعقــدت يــوم الخميــس  12أكتوبــر  2017جلســة عمــل لإلعــان
عــن تأســيس فــرع بالعمــادة للمهندســين الخبــراء فــي المســاحة.
وتتمثــل ّ
مهمــة الفــرع فــي تمثيــل العمــادة لــدى الســلط
والهيئــات ذات الصلــة باإلضافــة إلــى رفــع إشــكاليات
المهندســين الخبــراء فــي المســاحة إلــى مجلــس العمــادة.

اشهار

مستجدات عمادة المهندسين لشهر أكتوبر 2017

أنشطة مجلس العمادة

عمادة المهندسين تشارك في فعاليات المؤتمر الثاني
للمؤسسات والنقابات المهنية لنصرة القدس وفلسطين
شــاركت عمــادة المهندســين التونســيين ممثلــة فــي المهنــدس
شــادي بــن خليفةرئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي المؤتمــر
الثانــي للمؤسســات والنقابــات المهنيــة لنصــرة القــدس
وفلســطين الــذي نظمــه االئتــاف العالمــي للنقابــات لنصــرة
القــدس وفلســطين يومــي  23و 24أكتوبــر  2017بمدينــة
إســطنبول التركيــة تحــت شــعار «معــا ألجــل القــدس» بمشــاركة
 400شــخصية نقابيــة مــن اكثــر مــن  25بلــدا و 130هيئــة.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى:
دعــم وتدريــب ورفــع المســتوى المهنــي والعلمــي
ألعضــاء النقابــات الفلســطينية ونقــل الخبــرات
لهــم مــن نظرائهــم فــي النقابــات المختلفــة.

تشــكيل لجنــة للقــدس وفلســطين فــي كل منظمــة أو نقابــة ومــن
ثــم تأســيس ائتــاف اقليمــي لنصــرة القــدس وفلســطين الــى جانــب
تفعيــل االنشــطة الهادفــة لنصــرة القــدس وفلســطين وتفعيــل
لجــان مقاومــة التطبيــع مع اســرائيل على الصعيــد النقابي واألهلي.
تدويــل قضيــة القــدس المحتلــة فــي كل المحافــل
الدوليــة مــن اجــل اطــاع العالــم علــى حجــم االنتهــاكات
االســرائيلية اليوميــة بحــق الشــعب الفلســطيني.
ولإلشــارة فــإن االئتــاف العالمــي للنقابــات لنصــرة القــدس
وفلســطين تأســس ســنة  2013بهــدف توحيــد جهــود النقابييــن
فــي مختلــف مواقعهــم وتخصصاتهــم وبلدانهــم مــن اجــل
المســاهمة فــي نصــرة ودعــم زمالئهــم فــي القــدس وفلســطين.

تونس :االجتماع الرسمي األول للهيئة القطاعية الجديدة
للتجهيز والبيئة

تحــت إشــراف المهنــدس اســامة الخريجــي عميــد المهندســين التونســيين
وبحضــور المهنــدس عبــد الســتار حســني الكاتــب العــام ،عقــدت الهيئــة
القطاعيــة الجديــدة للتجهيــز والبيئــة يــوم الســبت  14أكتوبــر 2017
إجتماعهــا الرســمي األول منــذ إنتخابهــا بتاريــخ  30ســبتمبر .2017
المهنــدس أســامة الخريجــي هنــأ ،فــي مســتهل الجلســة ،أعضــاء
الهيئــة الجديــدة بفوزهــم فــي االنتخابــات وقــدم لهــا جملــة مــن
التوصيــات اهمهــا العمــل علــى التواصــل مــع القواعــد الهندســية
والتركيــز علــى إنشــاء الفــروع داخــل المؤسســات ،مؤكــدا فــي ذات
الســياق ان مجلــس العمــادة ســيكون علــى ذمــة الهيئــة ليقــف
إلــى جانبهــا ويســاعدها علــى تذليــل الصعوبــات التــي تعترضهــا
فــي عملهــا ،معبــرا أن أملــه فــي تحــدث الهيئــة الجديــدة نقلــة نوعيــة فــي تاريــخ عمــل الهيئــات القطاعيــة للعمــادة.
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أنشطة مجلس العمادة

توصيات الندوة الليبية -التونسية الرابعة للطاقات
المتجددة
إنعقــدت بمدينــة اجخــرة بالجنــوب الليبــي يومــي  6و7
أكتوبــر الماضــي النــدوة الليبيــة التونســية الرابعــة للطاقــات
المتجــددة والمنظمــة بالتنســيق بيــن النقابــة العامــة للمهــن
الهندســية بليبيــا وعمــادة المهندســين التونســيين وهيئــة
المهندســين المعمارييــن بتونــس وبرعايــة المؤسســة
الوطنيــة للنفــط وبلديــة اجخــرة ومؤسســة حركــة التنويــر.
وقــد مثــل عمــادة المهندســين التونســيين فــي هــذه النــدوة المهنــدس
عبــد الســتار حســني الكاتــب العــام.
وعلــى إثــر يوميــن مــن المحاضــرات العلميــة والنقاشــات كانــت
التوصيــات بمــا يلــي:
إن الوضعيــة العامــة التــي يعيشــها العالــم اليــوم  ،تحتــم التفكيــر
الجــدي فــي ترشــيد اســتهالك الطاقــة واالقتصــاد فــي الطاقــة
واســتعمال الطاقــات البديلــة،
يجــب اعتبــار ترشــيد اســتهالك الطاقــة واســتخدام الطاقــات البديلــة ،
ً
قضيــة وطنيــة يعمــل الجميــع كال فــي مجــال عملــه علــى تطويــر الرؤى
ووضــع االســتراتيجيات والتشــريعات والبرامــج والحوافــز لتحقيــق
األهداف المنشودة ؛ وذلك بالتركيز على وضع التشريعات الالزمة التي
تدعــم ترشــيد اســتهالك الطاقــة واســتعمال الطاقــة البديلــة  ،وبعــث

الهيــاكل والمؤسســات وتكويــن الخبــراء فــي المجــال باإلضافــة إلى دعم
تكويــن المهندســين المباشــرين وتحسيســهم بأهميــة الموضــوع.
نشــر ثقافــة االقتصــاد فــي الطاقــة بيــن المواطنيــن ووضــع تحفيــزات
الســتعمال الطاقــات المتجــددة مــع وضــع آليــات لتفــادي التجــاوزات.
االعتمــاد علــى االقتصــاد فــي الطاقــة والطاقــات البديلــة فــي
جميــع المراحــل التخطيطيــة مــن التخطيــط العمرانــي والمدنــي
إلــى بنــاء المنشــات إلــى التجهيــزات المقتصــدة فــي الطاقــة.
اســتقراء الــدروس مــن المــوروث العمرانــي المحلــي فــي طريقــة التعامل
مع البيئة ومع االمكانيات المتوفرة التي أثبتت جدوها على مر التاريخ.
تشــجيع الصناعــات المحليــة فــي مجــال االقتصــاد فــي الطاقــة والتركيــز
بداية على الصناعات السهلة مثل سخانات المياه المنزلية التي تستحق
أن تعطــى لهــا حوافــز معينــة فــي ليبيــا لتشــجيع النــاس علــى شــرائها.
باإلضافــة إلــى دعــم مشــاريع القطــاع الخــاص (المشــاريع الصغــرى
والمتوســطة ) الــذي مــن شــأنه تخفيــف الحمــل علــى عاتــق الدولــة،
تفعيل االتفاقيات والمعاهدات المتعقلة بالطاقة من حيث االقتصاد
والحفــاظ وترشــيد االســتهالك واســتخدامات الطاقــات البديلــة.

أتفاقيات تكوين
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دورة تكوينية إلعداد مستشاري التحكيم الدولي برنامج
ّ
المُحكم»
إعداد «المهندس
تفعيــا لمذكــرة التفاهــم المبرمــة بيــن عمــادة المهندســين التونســيين ومجلــس
المحكميــن الدولييــن ينظــم الطرفــان أيــام  26-25-24-23نوفمبــر 2017
بالمقــر المركــزي للعمــادة ( 28شــارع الحبيــب بورقيبــة  1001تونــس) ،دورة
تكوينيــة إلعــداد مستشــاري التحكيــم الدولــي برنامــج إعداد”المهنــدس
ّ
ُالمحكــم” ،وذلــك تحــت اشــراف المكــون المستشــار زيــاد غومــة وهــو قاضــي
بالمحكمــة اإلداريــة بتونــس والمديــر اإلقليمــي لمجلــس المحكميــن الدولييــن
ورئيــس المركــز التونســي للتحكيــم والوســاطة ودكتــور فــي التحكيــم الدولــي.
ويتضمن برنامج الدورة:
مفاهيــم عامــة حــول التحكيــم :تاريخــه أهــم أنواعــه ،التحكيــم المؤسســي،
التحكيــم الحـ ّـر…
المهنــدس والتحكيــم “تحكيــم الفيديــك” اتحــاد المهندســين اإلستشــاريين
فــي التحكيــم.
ورشــات تطبيقيــة :صياغــة الشــرط التحكيمــي ،محاكمــة تطبيقيــة حــول قضيــة
افتراضيــة تهــم التحكيــم الهندســي….
إجراءات الدعوى التحكيمية ،صياغة الحكم التحكيمي…
الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي…
الشهادات المتحصل عليها:
شــهادة مــن الجامعــة األمريكيــة بشــمال إفريقيــا (جامعــة تونســية مرخــص لهــا
والوحيــدة التــي بهــا ماجســتير تحكيــم دولــي…)
شــهادة مــن مجلــس المحكميــن الدولييــن وبطاقــة عضويــة كمحكــم معتمــد
بالمجلــس.
شــهادة مــن المركــز التونســي للتحكيــم والوســاطة وبطاقــة عضويــة كمحكــم
معتمــد بالمركــز.
شهادة من مركز لندن للتحكيم الدولي وبطاقة عضوية به كمحكم معتمد

إمكانيــة االنضمــام إلــى قائمــة المحكميــن المهندســين التحــاد الفيديــك العالمــي
واإلتحــاد العربــي للتحكيــم الهندســي.
شروط المشاركة:
أن يكــون مهندســا مســجال بجــدول العمــادة مقتنيــا لبطاقــة مهنــدس لســنة
.2017
أن يقوم بتسديد تكاليف الدورة لدى االدارة.
يمكنكــم التســجيل فــي الــدورة عبــر زيــارة الرابــط التالــي https://goo.gl/ :
َ
 vR8i1Uمــع العلــم أن اخــر أجــل للتســجيل يــوم  16نوفمبــر  2017وان
الــدورة التكوينيــة ســتضم فقــط  33مهندســا مرتبــا ترتيبــا تفاضليــا حســب
تاريــخ إســتكمال إجــراءات التســجيل ( التســجيل االلكترونــي ودفــع معلــوم
الــدورة لــدى إدارة العمــادة).
كمــا نعلمكــم أنــه ســيتم تنظيــم دورات تكوينيــة أخــرى فــي نفــس االختصــاص
نعلــن عــن مواعيدهــا الحقــا.
مالحظة:
ّ
ُ
يتحصــل المشـ ِـارك فــي برنامــج دورة اعــداد مستشــاري التحكيــم التجــاري الدولــي
علــى شــهائد معتمــدة دوليــا.

مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للبرمجيات
«اوتوديسك»
فــي إطــار برنامجهــا للتكويــن باإلشــهاد الموجــه لفائــدة المهندســين والطلبــة
المهندســين ،قامــت عمــادة المهندســين التونســيين يــوم الثالثــاء  17أكتوبــر
 2017بإمضــاء اتفاقيــة تفاهــم وشــراكة مــع شــركة «إيدييــت تكنولوجــي»
( )IDEATE Technologiesالممثــل الحصــري فــي افريقيــا للشــركة
العالميــة للبرمجيــات «اوتوديســك» ( )Autodeskالمختصــة فــي البرمجيــات
الهندســية للتصاميــم الثنائيــة والثالثيــة األبعــاد والتــي تهــم عــدة اختصاصــات
علــى غــرار الهندســة المدنيــة ،الكهربائيــة ،الميكانيكيــة ،الصناعيــة والطاقيــة.
وتشمل أهم بنود االتفاقية:
تأميــن دورة تكوينيــة باإلشــهاد مجانيــة ألســتاذ واحــد عــن كل مدرســة
عموميــة للتكويــن الهندســي فــي برمجيــة Revit® software for

 ،)BIM (Building Information Modelingوتشــمل هــذه الــدورة
التكوينيــة كل المــدارس التــي ّ
تؤمــن االختصاصــات الهندســية المذكــورة أعــاه.
ويتعهــد األســاتذة المتكونيــن بنقــل الخبــرة المكتســبة الــى الطلبــة المهندســين.
توفيــر برمجيــة  Revit® software for BIMمجانــا لــكل المــدارس
الهندســية المعنيــة.
تكوين مكونين لعمادة المهندسين.
وســيتم الحقــا مناقشــة اقتنــاء برمجيــات شــركة «اوتوديســك» بأســعار تفاضليــة
لمكاتــب الدراســات الهندســية التونســية.
يمكنكم االطالع على تفاصيل االتفاقية:

