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I 2021 I الثاليث الثالث

 4 مشاريع محددة ومصادق عليها 
في منطومة النباتات العطرية والطبية 

والعضوية المزروعة 

المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة I إرادة 
برنامج ممّول من 

قبل اإلتحاد األوروبي

تم عقد اجتامع عن بعد ألعضاء منصة الحوار بني القطاع العام 
ولوضع خطة  للبعثة  النهايئ  التقرير  للتحقق من صحة  والخاص 
يف  واملزروعـة  العضوية  الزراعة  قطاع  لتطوير  اسرتاتيجية  عمل 

قفصة.

حرض هذا االجتامع 11 عضًوا من منصة الحوار بني القطاع العام 
والخاص ميثلون ديوان التنمية الجنويب، املندوبية الجهوية للتنمية 

الفالحية، الكتلة التنافسية بقفصة، جامعة قفصة، الرشكة التعاونية 
للخدمات الفالحية، مجامع التنمية الفالحية، وجمعيات.

هذا  خالل  بالبعثة،  املكلف  الخبري  شفيق  عمري  السيد  قدم 
االجتامع، التقرير النهايئ الذي غطى:

الطبيـة يف  و  العطرية  النباتـات  لقطاع  املحلية  القيمة  سلسلة   -
تونس )تلقائية ومزروعة( : املساحة، اإلنتاج و التصدير

تم إصدار هذه الّنرشيّة بدعم مايل من االتحاد األورويب.
وتعود مسؤولية مضمونها إىل جمعيّة »إرادة – IRADA« فقط، وال يعكس بالرضورة وجهات نظر االتحاد األورويب.



صفحة I 4 إرادة 

خرائط سلسلة القيمة املحلية لقطاع النباتات العطرية والطبية:   -

الجهات الفاعلة الرئيسية ملختلفة الروابط بالسلسلة

العراقيل الرئيسية: شجرة املشاكل وشجرة الحلول  -

النبـاتـات  لقطاع  املحليـة  القيمـة  سلسلة  تطوير  اسرتاتيجيـة   -

العطرية والطبية.

العطريـة  النبـاتـات  قيمـة  سلسلة  تطوير  برؤية  التذكري  يجدر 

والطبية: »تطوير سلسلة قيمة النباتات العطرية والطبية املتنوعة 

املزروعة منها والعضوية، ودمجها يف االقتصاد الجهوي من شأنه 

ان يَُولّد الدخل ويخلق مواطن شغل«.

تم دمج األنشطة التي متكن من تفعيل الرؤية يف أربع مجموعات 

من الحلول أو املحاور االسرتاتيجية، تتمثل يف:

- التكوين والرتويج والتشاور

- اإلنتاج والجودة

- التسويق

- البحث والتطوير

متت هيكلة خطة العمل املقرتحة وفًقا لهذه املحاور االسرتاتيجية 

األربعة، كل منها يعالج النقائص املحددة يف التقرير التشخييص.

4 مشاريع تم تحديدها والتحقق من صحتها من قبل املجموعة 

املحورية ملنظومة النباتات العطرية والطبية:

المشروع 1
إنشاء وحدة لتقطير النباتات العطرية والطبية 
استثامر  وإنتاج المادة العضوية المجففة، من خالل 
قيمته 300.000 دينار تونيس من شانه أن يخلق 5 مواطن شغل 

دامئة.

 المشروع 2
الماشية والسماد العضوي  وحدة تصنيع علف 
استثامر  التقطري(، من خالل  الثانوية لعملية  املنتجات  )بإعتامد 

قيمته حوايل 265.000 دينار تونيس من شانه أن يخلق 6 مواطن 

شغل دامئة.

المشروع 3
والمحليات  الزعفران  توابل  وتعبئة  إنتاج  وحدة 
يقارب  باستثامر  الستيـفيـا،  نبات  من  المستخرجـة 
265.000 دينار تونيس من شانه أن يخلق 6 مواطن شغل دامئة. 

مهتمـة   GDA Zaytouna-SNED رشكة  أن  إىل  اإلشـارة  وتجدر 

بتنفيذ هذا املرشوع.

المشروع 4
والطبية  العطرية  النباتات  إلنتاج  مشتل  إنشاء 
والعضوية واستثامر ما يقارب 160.000 دينار تونيس لذلك، 

وهو ما مُيَكِّن من خلق 4 مواطن شغل دامئة.

من املحتمل أن تؤدي أعامل املرشوع )اإلرشاد، التكوين، الدعم 

من  العديـد  خلق  إىل  التسويـق...(  التنـميـة،  أبحـاث  التقنـي، 

الوظائف بصفة غري مبارشة.

يف ختام االجتامع، صادق أعضاء منصة الحوار بني القطاع العام 

عمل  خطة  وضع  لبعثة  النهايئ  التقرير  عىل  باإلجامع  والخاص 

اسرتاتيجية لتطوير منظومة النباتات العطرية والطبية العضوية 

واملزروعة بقفصة. قد تحدث خطة العمل املقرتحة نقلة نوعية 

يف منظومة النباتات العطرية والطبية املزروعة وذلك من خالل 

خلق قيمة مضافة من شانها تحسني فرص العمل والدخل للشباب 

والنساء والفئات السكانية الضعيفة.



برنامج ممّول من 
صفحة 5 قبل اإلتحاد األوروبي

بإيجاز
إرادة بنزرت

n  منظومة القنارية  
4 اوت 2021

يف إطار سري عملية تنفيذ املرشوع التعاوين، عقد 
اجتامع لبعثة املساعدة الفنية للمستفيدين من 
املتطلبات  تحقيق  بهدف  »القنارية«  مرشوع 
التعاقدية من حيث اإلدارة املالية واملحاسبية. 
ممثلني  بحضور  اإلنرتنت  عرب  الندوة  أقيمت 
مركز  مدير  ببنزرت،  التنافسية  املجموعة  عن 
التكوين املهني الفالحي بالعالية، و ممثل عن 
فريق  و  الجهوية،  للتنمية  الجهوية  املندوبية 
إرادة ببنزرت، واملحاسب املفوض من قبل مركز 

الخربات IBF /إرادة .

 n  التكوين املهني
7 سبتمرب 2021

تحت  بنزرت  والية  مقر  يف  اجتامع،  عقد  تم 
لتحديث  عبدالوي،  سمري  الوايل  السيد  رعاية 
التقدم املحرز يف املشاريع التي كانت موضوع 
الوكالة  مع  محددة  موضوعية  عقود  توقيع 

التونسية للتكوين املهني.
قدم كل من مدير مركز التكوين واالتقان ببنزرت 
ملكونات مرشوعي:  عام  عرض  بورقيبة  ومنزل 
املهارات  وتطوير  للتكوين  منصة  »إحداث 
الطبيعي«  الغاز  بشبكة  املباين  ربط  مهن  يف 

تحت  واللحام  الغوص  يف  للتكوين  و»منصة 
املاء« والصعوبات الرئيسية للتنفيذ معظمها.

أعضاء  عبدالالوي  سمري  السيـد  هنـأ  أن  بعد 
الجهـويـة  اإلدارة  و  ببنـزرت  إرادة  مكـتـب 
فريق  وأعضاء  املهني  والتكوين  للتشغيل 
واالتقان  التكوين  ملركز  التابعان  املرشوعان 
لتقليص  جهدا  يدخر  لن  أنه  أكد  ببنزرت، 
الفوارق بني الهياكل املركزية والجهات من أجل 

ضامن رشوط نجاح املرشوعني.

إرادة قفصة

 n  التكوين املهني
1 جويلية 2021

تم عقد مؤمتر عن بعد لتقدير امليزانية وضبط 
الحاجيات لتمويل التكوين املهني الفالحي من 
قبل برنامج إرادة ولصالح مركز التكوين املهني 

الفالحي بالقرص.

حرض االجتامع كل من:
• السيد أالن بوستان Alain Bustin، خبري زراعي 

GOPA يف
إرادة  برنامج  رئيس  الزواري،  حكيم  السيد   •

بقفصة.
التكوين  قسم  رئيس  سنيه،  محمد  السيد   •

املهني بربنامج إرادة بقفصة.
التكوين  مركز  مدير  حمداوي،  يعال  السيد   •

املهني الفالحي بقرص - قفصة.
• السيد محمد عرفة، خبري تنمية القطاع الخاص 

لربنامج إرادة بقفصة.
إرادة،  برنامج  من  ميزانية  تخصيص  سيتم 
التكوين  ملركز  األورويب،  االتحاد  من  املمول 
املهني الفالحي »CFPA« للقيام باستثامرات 

متكنه من تحسني تكوينه يف املجال.
االستثامرات املراد تنفيذها:

هكتارات   8 مساحتها  أرض  قطعة  تجهيز   •
يف  للتكويـن  تجريبية  عينـة  مبثـابة  لتكون 

مجال التشجري والنباتات العطرية والطبية.
• اقتنـاء وحدتني تكوين متنقلتيـن مجهزتيـن 
مبعدات تعليمية للتقرب من فالحي املناطق 

النائية.
• اقتناء معدات بيداغوجيـة للتكويـن )جرار 
وملحقاته، حفر مشاتل، معدات ري، مخترب 

للنباتات العطرية والطبية(.
تحسني  عىل  تعمل  اتصال  وسائل  ارساء   •
واملتعلمني  املهنيني  مع  والتواصل  التبادل 

وتسمح مبتابعة املغادرين.
• دعم تقني من خالل تكوين املكونني لتحسني 

قدراهم يف املجاالت التالية:
- التقنيات )التقليم ، التطعيم، إدارة املياه، 
التسميد،  التسميد،  تقنيات  الذيك،  الري 

أنظمة األشجار املستدامة(،
- تقنيات االتصال،

ورشة عمل لمنصة الحوار بين القطاع العام 
والخاص  

30 سبتمرب 2021

بني  الحوار  منصة  ألعضاء  القدرات  وبناء  تنمية  مهمة  إطار  يف  عمل  ورشة  تنظيم  تم 

القطاع العام والخاص ببنزرت، وبهدف إبراز املنصة كمجمع فكري جهوي يكون شاغله 

الرئييس تنمية الجهة من خالل تبادل افكار اسرتاتيجية.

ُعقدت الورشة بحضور ممثلني جهويني عن القطاع الخاص والقطاع العام واملجتمع املدين 

وقد عرض خاللها الخرباء الغري أساسني املفوضني من قبل مركز الخربات التابع ملؤسسة 

IBF وبرنامج إرادة: املامرسات الفعلية يف تنفيذ منصة الحوار بني القطاع العام والخاص

ركز املشاركون يف نقاشهم عىل دليل الحوكمة و مراجعة خطط العمل ووضع مؤرشات 

األداء فيام يتعلق بخصوصيات منصة الحوار بني القطاع العام والخاص.



صفحة I 6 إرادة 

بإيجاز
وحدات  )تصميـم  البيـداغوجي  التكويـن   -

التكوين، تاطري الحلقات التعليمية ...(،
- تكوين مصمم يف الواب،

- إدارة املرشوع،
- تنظيم االجتامعات والندوات.

منظومة النسيج واملالبس
29 جويلية 2021

التجارية والصناعية  الغرفة  ُعِقد اجتامع مبقر 
تحـجيـم  بهـدف   )CCISO( الغريب بالجنـوب 
واملالبـس  للنسيـج  املهني  التكويـن  مرشوع 
املهـني  التكويـن  عن  املسؤولني  مع  بقـفصة 

وبحضور عدد من املمثلني عن القطاع.
وأعقب هذا االجتمـاع مبؤتـمـر بالفيديـو مع 
السيدة  إرادة  يف  واملنسوجات  املالبس  خبرية 

آن كواي بإرادة.
يف  واملالبس  النسيج  قطاع  مرشوع  يتكون 
قفصة، والذي تقدر ميزانيته حوايل 640 ألف 
إطـار  يف  األورويب  االتحـاد  من  ممولة  يورو 

برنامج إرادة، من العنارص التالية:
- قاعة تدريس 
- قاعة اعالمية

CAD / DAO مخترب -
- قاعة التصميم / تفصيل

- قاعة خياطة اللحف / القص
- قاعة الخياطة

- قاعة ميكانيكية
- أعامل التصميم\ التجهيز

يف  واملالبـس  املنسـوجـات  مرشوع  يهدف 
خالل  من  املالبس  صناعة  تعزيز  إىل  قفصة 
مركز  يف  املجال  تقنيات  العاملني عىل  تكوين 
التكوين والتدريب املهني يف القرص باإلضافة 
االت  صيانة  عىل  التقنيني  كبار  تدريب  إىل 
ومعدات الخياطة يف مركز التكوين والنهوض 

بالعمل املستقل بالعقيلة.
ستتيح هذه املبادرة صيانة وتطوير 18 وحدة 
تحت  حاليًا  هي  والتي  للمالبس،  صناعية 
ارشاف مجموعة »بينيتون Benetton « اإليطالية 

املتمركزة بقفصة منذ سنة 2009.
لتطوير االبتكار والتجديد يف قطاع املنسوجات 
واملالبس بجهة قفصة، سيقوم االتحاد األورويب 
بتجهيز مركز التكوين والتدريب املهني بالقرص 

التصميم  وبرامج  باإلعالمية  مجهز  مبخترب 
مهندسني  لتكوين  الحاسوب  والرسم مبساعدة 
رؤساء  سيقوم  النامذج.  احداث  عىل  قادرين 
رشكات باختيار البعض منهم، ومتكني صاحبيه 
من التدريب ومن ثم انتدابهم من قبل رشكات 

املالبس.
 الهدف هو االنتقال من التعاقد من الباطن إىل 
التعاقد املشرتك من خالل تقديم مناذج ألصحاب 

االمر سواء عىل الصعيد الوطني أو الدويل.
وبالتايل، ستكتسب والية قفصة قيمة تنافسية 
مام  متـخصصـة  عـاملة  يد  ستمتلك  كونهـا 
يساهم يف جذب مستثمرين جدد يف املنطقة 
الذين سيستفيدون بدورهم من املزايا املالية 

والرضيبية، وفًقا لقانون االستثامر.
الحارضين:

الغرفـة  عـام  مدير  شورتـاين،  شكري  السيد   -
CCI- الغريب  بالجنوب  )التجارية والصناعية 
القطاعني  بني  الحوار  ملنصة  كرئيس   )SO

)PDPP( العام والخاص
- السيد عبد لكريم زواري، مدير إرادة بقفصة
- السيد محمد سنيهة مسؤول التدريب املهني 

بربنامج إرادة بقفصة
مركـز  القـاسمي، مسؤول عن  وليـد  السيد   -

التكوين والتدريب املهني بالقرص-قفصة
- السيد خليفـة املعـز، مدرب مبركز التكويـن 

والتدريب املهني بالقرص-قفصة

Createx السيد سعد رواشد، مدير عام رشكة -
ورئيس الغرفة النقابية لقطاع النسيج واملالبس
 ،»ZITEX« السيد فوزي زيتوين، رئيس رشكة -

متخصص يف األلبسة
 »OlfaTex« رشكـة  ممثل  حامد،  نزار  السيد   -

املتخصص يف األلبسة
- السيد محمد عرفة، خبري تنمية القطاع الخاص 

يف برنامج إرادة بقفصة

قفصة 24 سبتمرب 2021
تم إجراء زيارة إىل 5 مشاريع مختارة، يف إطار 
قدرة  مدى  ملعرفة  العروض،  تقديم  دعوة 

الرشكات عىل تنفيذ مشاريعها واملتمثلة يف: 
والطبية  العطرية  النباتات  وتحويل  زراعة   - 1

العضوية املعدة للتصدير بسند
تنمية السياحة البديلة بجبل سند  - 2

خلق منصة عىل الواب تجمع بني منتجي   - 3
املنتوجات الزراعية والحرفاء عىل املستوى 
املحيل أو الدويل. تقوم بتقديم الخدمات 
وتطوير  املضافة  القيمة  لتحسني  الرقمية 
املنتوجات،  تتبع  من  مُيكن  آمن  نظام 
 Blockchain معتمدا يف ذلك عىل تقنيات

ورمز QR. يتواجد املرشوع بالقطار
4 - بعث مستحرضات تجميل مستخرجة من 
الرثوات الطبيعية باملنطقة واعتامد النباتات 
التصدير.  قصد  ذلك  يف  والطبية  العطرية 



صفحة I 1 إرادة 

التكوين المهني

22 جويلية 2021

تم عقد اجتامع يوم 22 جويلية 2021 لتنسيق األنشطة ومراجعة سري العمل يف الجهات 

الثامنية لربنامج إرادة بحضور مدير الوحدة الفنية والتكوين املهني والتشغيل وفريق 

املساعدة الفنية GOPAقوبا.

قدم املشاركون، خالل االجتامع، أبرز التطورات والتقدم املحرز يف: 

املناهج  املدربني، مراجعة  تكوين  القدرات،  تعزيز  املعدات،  االحتياجات من  - تحديد 

وصياغة املواصفات الفنية للموجة األوىل من دعوات املشاريع،

الثانية من  - عرض االستعدادات و االعامل التحضريية وجرد للمناطق املعنية باملوجة 

دعوات املشاريع.

اجتامعي  منهج  عىل  اإلنتاج  هذا  يعتمد 
وتضامني يتمثل يف ادماج النساء الريفيات 
عملية  يف  العمل  عن  املعطلني  والشباب 

التحول لتعزيز سلسلة القيمة التجميلية.
بقفصة  املتواجد  املرشوع،  هذا  يهدف   

للتجـارة  منصـة  تطويـر  ايل  الجنـوبيـة، 
اإللكرتونية لبيع املنتوجات عرب الواب. 

خالل  من  قفصة  نسيج  وترويج  تثمني   -  5
وتسويـق  الحرفييـن  وتكويـن  تدريب 
هذا  إلكرتونية.  بيع  منصة  عرب  منتجاتهم 

يهدف  الجنوبية،  بقفصة  القائم  املرشوع 
التطـبيـق  طريـق  عن  املعرفة  نقـل  اىل 
والتعلم باملامرسة مام من شأنه ان يحافظ 

عىل السجادة التقليدية للجهة.
حرضالزيارة كل من:

السيدة  نجوى السعيدي، نائبة مدير ديوان   •
التنمية الجنويب مبدنني.

السيد عادل الطاهر، املدير الجهوي للتنمية   •
بقفصة.

رئيس  الزواري،  الحكيـم  عبد  محمد  السيد   •
مكتب إرادة بقفصة.

إرادة  برنـامج  خبيـر  عرفـة،  محمد  السيد   •
املسؤول عن تنمية القطاع الخاص.

إرادة صفاقس

n  القطاع الخاص
دعوة لتقديم مقرتحات

29 جويلية 2021
بعد  االقتـصـادي  االنتعـاش  تعزيز  أجل  من 
أزمة كوفيد 19- وعقب إطالق دعوة لتقديم 
الخاص  القطاع  يف  جهوية  مشاريع  مقرتحات 
يف إطار برنامج إرادة للتمويل، عقدت اللجنة 
الجهوية لتقديم املنح وتقييم املشاريع جلسة 
عن بعد ملواصلة العملية التعاقدية للمشاريع 

الجهوية املختارة مؤقتا بوالية صفاقس.

إرادة جندوبة

n  القطاع الخاص
دعوة لتقديم مقرتحات 

12 جويلية 2021
انعقد اجتامع عن بعد بني املستفيدين الذين 
التمويل  مبنحة  لالنتفاع  مؤقتا  اختيارهم  تم 
بحضور  جندوبة  والية  الجهوية يف  للمشاريع 
واللجنة  بالجهة  إرادة  مكتب  أعضاء  من  كل 
الجهوية لتقديم املنح وتقييم املشاريع. يهدف 
هذا اللقاء اىل مواكبة املستفيدين و مرافقتهم 
املعروضة و ذلك من خالل  إمتام ملفاتهم  يف 
مختلف  محتوى  ورشح  اإلجراءات  توضيح 
العملية  الرضورية إلمتام  و  املصاحبة  املالحق 

التعاقدية. 



برنامج ممّول من 
صفحة 2 قبل اإلتحاد األوروبي برنامج ممّول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

بإيجاز

اجتماع لرصد التقدم المحرز في برنامج »إرادة« 
في جندوبة 

30 سبتمرب 2021 
عقدت ورشة عمل برئاسة السيد سعد الله خلفاوي وبالتعاون مع رئيس فرع إرادة بالجهة 
كجزء من استمرار مهمة بناء القدرات، وعمل منصة الحوار ودعم تنفيذ خطة العمل. من 

املجاالت الرئيسية التي أثريت خالل هذه الورشة قصد تطويرها تتمثل يف: 
• املقارنة املعيارية : تقديم مبادئ املامرسة السليمة لتنفيذ منصة الحوار بني القطاع العام 

و الخاص
• مراجعة خطط العمل وتنفيذ مؤرشات األداء 

املتعلقة بخصوصيات املنصة
الصيغة  وضع  و  الحوكمة  دليل  مناقشة   •

النهائية للمرشوع
والتثبت  العمل  االسرتاتيجية وخطة  تقديم   •

من صحتها
أدار ورشة العمل خبريين عينهام مركز الخربات 
IBF بالتعاون مع برنامج إدارة، السيد أحمد 

قدورة والسيد عيل فزاين.

منظومة تربية النحل
14 جويلية 2021

املعني  الخبري  أداره  الفيديو  عرب  مؤمتر  انعقد 
السيد أكرم الطرابليس وبحضور كل من السيد 
عثامن الفياليل والسيد جالل الطويهري والسيد 
سلطاين  لطفي  والسيد  مناعي  العريب  محمد 
والسيد عاطف بوسليمي والسيد منترص خرض 
رشوط  وكراس  اإلطارية  االتفاقية  ملناقشة 

املعدات التابعة ملنظومة تربية النحل.

23 جويلية 2021
املفوض  الخبـيـر  أداره  بالفيـديو  مؤمتر  عقد 
السيد أكرم الطرابـليس والخبيـر القانوين عثامن 
الطويـهـري،  جـالل  السيـد  بحضور  الفيـاليل 
لطـفي  والسيد  مناعي،  عريب  محمد  والسيد 
والسيد  بوسليـمي،  عاطف  والسيد  سلطاين، 
منتـرص خرض، والسيدة منية بوزازي ملناقشة 
النحل  كراس رشوط معدات منظومـة تربيـة 

وتقرير افتتاح املظاريف و جردها.

3 سبتمرب 2021
الفنية ملرشوع تطوير منظومة  اللجنة  عقدت 
تربية النحل اجتامع باملكتب الجهوي لربنامج 

تنفيذ  متابعة  إطار  يف  وذلك  بجندوبة،  إرادة 

املرشوع التعاوين »إنشاء قطب للرتويج وتطوير 

منظومة تربية النحل بجندوبة«.

املربمجة  األنشطة  مناقشة سري  اللقاء متت  يف 

واجهتها  التي  والصعوبات  األوىل  السنة  خالل 

لحلها وترسيع وترية التقدم يف إنجاز ما تبقى 

منها.

:املتقدمون  االجتامع  يف  الحارضين  بني  من 

عن  ممثلني  التعاوين،  املرشوع  يف  واملشاركون 

إرادة  وفريق  الغريب  الشامل  تنمية  ديوان 

بجندوبة.

إرادة قابس

n  القطاع الخاص
منظومة الرمان

قابس 17، 18 و19 أوت 2021
بني كل من  التعـاون  و  التآزر  أجل دعم  من 
برنامج إرادة فرع قابس و مرشوع الوصول إىل 
املحلية  واملنتجات  الفالحية  املنتجات  أسواق 
)PAMPAT 2(، تم إجراء سلسلة من الزيـارات 
الرمان  ومزارعي  فالحي  مع  واالجتامعات 
بالجهة لتوعيتهم و حثهم عىل توقيع كراسات 
تحديد  يف  التحكم  تثمني  و  استغالل  رشوط 

املنشأ)AOC( رمان-قابس . 

n  التكوين املهني
قابس 23 أوت 2021

حول  تلمودي  نجيب  أداره  اجتامع  عقد  تم 
رشوط  لكراسـات  الرسمي  الطابـع  إضفـاء 
األربعة  التكوين  مراكز  بني  املشرتك  املرشوع 
بقابس، حتى يتم تقديـم امللف كامل إلدراج 

.TUNEPS املطلب ب

تم إصدار هذه الّنرشيّة بدعم مايل من االتحاد األورويب.
وتعود مسؤولية مضمونها إىل جمعيّة »إرادة – IRADA« فقط، وال يعكس بالرضورة وجهات نظر االتحاد األورويب.


