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الشبكة القطاعية لزيت الزيتون 

بالشمال الغربي

(حل لتنظيم وتثمين القطاع)



تمهيد

.الحاضرفيبهاالعملوامتدادالقطاعيةالشبكاتتركيزتاريخية

مستدامةتنميةكلأساسالطبيعيةوالثرواتالموارد▪

ستغاللاإلحسنتعوقالتياإلشكالياتحلعلىالعمليستوجبللثرواتاألمثلاإلستغالل▪

بالقطاعةالمتعلقالقيمسلسلةفيالمتدخلينكلبينتشاركيةيستوجباإلشكالياتحل▪

قطاعيةشبكةإطارفيوالتنظم

فيلصغرىاالمؤسساتبينتلقائيةبصفةالسبعيناتبدايةمنذكانالقطاعيالتنظمظهور▪

.(والقرميدوالنسيجالجلدكمنتوجاتإيطالياشمال)اإلنتاجقطاعاتمنعدد

صنعقطاع)،ألمانياوفاعليةإنتشاراأكثرالتسعيناتفيأصبحتالقطاعيةالشبكات▪

فاليبسيليكوناإلعالميةالمتحدةالواليات.بفرنكفورت،الكيمياءميونيخالسيارات

·(1996سنةشبكة199إيطاليا،أنجلوسبلوسالترفيه،صناعة

(الهندبوالمالبسبالبرازيلالجراحة،األحذيةآالتصناعةالباكستان)الناميةبالدولوحتى▪
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اإليجابية تمشي الشبكات القطاعية بعد نجاحه في تنظم القطاعات وحسن استغاللها ونتائجها

على المؤسسة والجهة والبالد عامة، أصبح تمشي تعتمده الدول في سياساتها العامة 

القطاع الخاص خصوصا في فرنسا،ألمانيا،إيطاليا وأيضا الهند والبرازيللتنمية 

هذاإعتمادعلىالدولإعانةإلىتسعىالمانحةالدوليةالهيئاتجميعأصبحتأيضااليوم

المستدامةالتنميةولتحقيقالثروةلخلقالتمشي

وطنيةعامةكسياسةالتمشيهذاإعتمادفيمؤخراإنطلقتالتيالدولمنواحدةتونس

كاملفيالقطاعيةالشبكاتلتعميمعملوبرنامجوطنيةإستراتجيةوضعبصدداآلنوهي

القطاعاتوكافةالجهات
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:الزيتون ما هي الشبكة القطاعية الجهوية لزيت 

.القطاعفيالناشطةالمؤسساتوالفالحينمنلعددتجمع-1

(الغربيبالشمالمنتصبة)جغرافيامتقاربة-2

.بينهافيماوتكاملتعاونعالقاتتربطها-3

·منشطبينهاينسق-4

المحليةالدعمهياكلمعشراكةعالقاتعلىترتكز-5

فيكةوتصدير،مشارترويج.جودة.تأطير،تزودتكوين،)جماعيةمشاريعتحقيقعلىتعمل-6

·(,,,معارض

لمحليةاالسلطلدىالمشتركةالمصالحعنللدفاعولوبيإقتراحقوة:مشتركةتحدياتلرفع-7

.(,,,القطاعيةوالسياسةالتشريعات)والمركزية
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تجمع لعدد من الفالحين و المؤسسات الناشطة في القطاع

متقاربة جغرافيا 

تربطها عالقات تعاون وتكامل فيما بينها 

ينسق بينها منشط 

تعمل على تحقيق مشاريع جماعية 

لرفع تحديات مشتركة 



المؤسسات في
الشبكة القطاعية

التكامل الذي يوحد

التعاون الذي يقويالمنافسة التي تحفز
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:الجهويةالقطاعيةالشبكةلماذا

القطاعوتثمينلتنظيمفاعلةأداةهيالزيتونلزيتالجهويةالقطاعيةالشبكة▪

:لفائدةهامةونتائجإيجابيةآثارلهاسيكونالزيتونلزيتالجهويةالقطاعيةالشبكة▪

:القطاعفيالناشطةاإلقتصاديةوالمؤسساتالفالحون

وتكاملتعاونعالقاتإيجاد1.

ادلتب،والتجهيزاتاآلالتلبعضالمشتركاإلستغاللاألولية،بالموادوالتزويدالتزود)

.(،،والتجاربالخبرات

األسواقفيالمنافسةتحديلرفعالجهودتوحيد-2

فيحكمالتوبالتالياألوليةللموادالمشتركةبالشراءاتاإلنتاجكلفةعلىالضغطالمناولة،)

لطلباتةالمشتركباالستجابةجديدةأسواقربح،البيععنداألسعارسياسةتوحيد،األسعار

(...والترويجالمعارضفيالمشاركة،منفردةمؤسساتعليهاتقدرالهامة

.«والدولالجهاتبينبلالمؤسساتبينليستاليومالتنافسية»



:بالقطاعهياكل الدعم والمساندة العمومية المهتمة 

اساتدر،بحوثالقطاع،لتطويرإستراتجيةوضع)وحيدمخاطببوجودالقطاعدعمعمليةعليهاتسهل1.

(...العملبرامج،تنفيذ،تكوينوتأطير،متابعة

بعهدتهاالمنوطالقطاعتطويرفيأهدافهاتحقيق2.
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بها مطالتكوين لوبي يكون قوة إقتراح مسموعة لدى أصحاب القرار ووسيلة ضغط لتحقيق 3.

تطوير .الترويجتثمين زيت الزيتون الشتوي في برامج .تدخالت ديوان الزيت.سوق الزيتون)

...(القطاع

.والتجديد تبادل التجارب والتقارب يفتح آفاق لألفكار واإلبتكار 4.
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:الجهة

:التنمويةمؤشراتهافتتحسنالجهةعلىتعودتنميةهيالقطاعتنمية

الجهةدخلوتحسنالمضافةوالقيمةالثروةوخلقالقطاعتثمين1.

.اإلجتماعيالضغطوينقصالبطالةفتقلإضافيةشغلمواطنتتوفر2.

القطاعقيمسلسلةفيأخرىإلستثماراتالجهةجاذبيةمنيحسنالقطاعتطور3.

.(رىأختنمويةأساسية،برامجبنية)الدعملتحسينالمانحةوللهياتللدولةأكثرإنتباهجلب4.

.واالقتصاديواالجتماعيالبيئيالجانبفيالتحكمعلىبالعملمستدامةتنمية5.

:عموماالوطني اإلقتصاد

الوطنياداإلقتصمؤشراتوتطورككلللبالدتنميةالجهةتنميةوفيللجهةتنميةالقطاعتنميةفي

.والجهاتالقطاعاتمختلففيالبالدوإمكاناتثرواتلجميعاألمثلباإلستغالليكونوذلك
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الجهويةالقطاعيةالشبكةتركيزيتمكيف

:التمهيديةالمراحل▪

.الجهةيستوجب تركيز الشبكة جمع أقصى ما يمكن من المعلومات والبيانات حول القطاع ب

م     لتكون قاعدة المعلومات والبيانات هذه هي أساس إحداث الشبكة وأداة فاعلة في التنظي

.والتخطيط وتشخيص المشاريع واألنشطة المشتركة

وقد تم عقد عدة ورشات عمل حول سلسلة قيم الزيتون انتهت بدراسة حول القطاع 

:(البشريالعنصر)التنظيم-

بالشبكةلالنخراطالقطاعفيوالمتداخلينالفاعلينتحسيس-

.بالشبكةوالمتداخلينالفاعلينمعالثقةمنرصيدبناء-

وأيضاحويليةالتاالقتصاديةالمؤسساتوبينوبينهمبينهمفيماالفالحينبينالتجمعاتدعم-

المجالفيالمهنيةالجمعياتبين
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(:إستراتجية العمل)التخطيط 

:لتحديد إعداد تشخيص تشاركي للقطاع ▪

نقاط القوة التي يمكن تطورها-

نقاط الضعف التي يمكن تجاوزها-

الفرص التي يمكن استغاللها-

التهديدات لوضع الخطط للتوقي منها-

:جماعيةوضع إستراتجية ▪

علىكزترتجماعيةعملإستراتجيةلتصورالقطاعفيالمتدخلينجميعمعتشاركيةبصفة

وجهةالكافواليةمننجعلبأنمحددة،أهدافإلىللوصول(vision)واضحةرؤية

نيالوطالمستوىعلىوالمستوردينالمستثمرينمنالزيتونزيتقطاعفيللفاعلين

والدولي
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(:المشاريع واألنشطة المشتركة)تنفيذ 

الب من مهام منشط الشبكة السهر على تنفيذ المشاريع واألنشطة المشتركة وهو بالتالي مط

بالقيام   

:بالمهام التالية

:مرافقة إنجاز المشاريع المشتركة▪

التنسيق بين المتدخلين ومساعدتهم على اإلنجاز-

تذليل الصعوبات والبحث عن الحلول إلنجاز المشاريع المشتركة-

:البحث عن الدعم المالي والغير مالي للمشاريع المشتركة▪

التمويلمرافقة المؤسسات لدى هياكل -

اليةربط عالقات تعاون وشراكة مع الهيئات الدولية المانحة لتوفير المساهمات الم-

دعم ربط عالقات تعاون مع السلط المحلية والمركزية لتوفير اإلحاطة المعنوية وال-

الالزم 

ابهالبرامج التنموية الخاصة إلستغاللربط عالقات تعاون مع هياكل المساندة -

لتسيير إنجاز هذه المشاريع
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:المتابعة والتقييم وتقديم النتائج▪

متابعة إنجاز المشاريع في كل مراحلها-

تقييم المشاريع ومدى أهميتها ونتائجها على المؤسسات والقطاع والجهة ككل-

لقطاع تقديم النتائج المحققة من المشاريع المشتركة والتعريف بها لدى كل المنخرطين في ا-

لشبكة الستقطاب  منخرطين جدد في الشبكة وإلقناع السلط المحلية والوطنية بأهمية وجدوى ا

كعامل تنمية حتى تأخذ    ذلك بعين اإلعتبار في برامجها وسياساتها التنموية
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:الجهويةالقطاعيةالشبكةنجاحعوامل

:الجغرافيالقربعامل-1

.المشتركةوالبرامجالمتكررةواللقاءاتالمشتركالتعاملتسييرفي-

:الشبكةمنشطكفاءة-2

ءةكفاذووأعضاءهيكونأنمنبدالجمعيةأوهيكلكانسواءفالمنشطللغايةدقيقةمهمة

:فيعالية

المتدخلينجميعمعوالتواصلاإلتصال-

اإلختالفإدارةعلىالقدرة-

التشاركيالعملإتقان-

:التشاركيالتمشي–3

العملإستراتجيةووضعاإلستراتجيةالرؤيةوتحديدالحلولعنوالبحثاإلشكاالتتشخيص-

المشتركةوالمشاريع

أونشيطالتهيكلمنومبرمجامسقطايكونأنالاإلقتصاديينالفاعلينمنينبعأنمنبدالهذاكل

درىاألهمالشبكةصلبفياإلقتصاديينوالفاعلينالمؤسساتألنالمركزيةأوالمحليةالسلط

.المشتركةوالمشاريعالحلولإلقتراحاألصلحوهمالقطاعومشاكلبمشاغلهم
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محفزعاملذلكفإنقبلهممنتمتإذاالمشتركةوالمشاريعوالمقترحاتالحلولأنكما-

الشبكةنجاحعواملمنعاملوبالتاليإنجازهاعلىوحرصهمإلنخراطهم

:والشركاءالفاعلينبينالثقةمنمناخإرساء

أساسهيللشبكةوالمكونينالقطاعفيالمتداخلينجميعبينأيوالشركاءالفاعلينبينالثقة

الشبكةعملفيالنجاح

فائدةطأبستحقيقفيالشبكةأعضاءبينالثقةمنمناخإرساءفيالبدءعليهالمنشطالهيكل

ختلفةالمالهياكلمنالشبكةفيشركائهمبأنتشعرهمممكنوقتأقصرفيللفاعلينمشتركة

الثقةرحصتشييدفياألولىاللبنةهيتلكتكونوبالتاليالحقيقيةالمساعدةتقديمفيجادون

المتبادلة


