
 
 

 

 

 

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 بالشراكة مع

 (ANME)الوكالة الوطنيّة للتحّكم في الّطاقة و (CGDRالمندوبّية العاّمة للتنمية الجهويّة )

 
 ته"والرفع من كفاء "األمل" لمرأة الريفيةلمجمع التنمية الفالحية أداء  حسين تورشة تدريبية حول "

 
 المهدية، الجمهوريّة التونسيّةية والشربان، معتمدية النفاتية، 

 2020 أوت/أغسطس/آب 21و 20، 19
 

 برنامج العمل

 2020 أوت/أغسطس/آب 19 ربعاءاال ول:ألاليوم ا

 9:00-8:30 التسجيل  

 الجلسة االفتتاحية  

 :كلمات ترحيبية

 بلدية شربان ةرئيس، مفيدة النواليالسيدة  -

   "REGEND"، تقديم مشروع االسكوا لدى  محلي مستشار ،السيد خالد بدوي  -

 مدير خلية االرشاد الفالحي بشربان، هللا السيد محسن غرس -

 التعريف بالمشاركين  -

9:00-9:30 

 مقدمة عامة حول قانون مجامع التنمية الفالحية الخاصة بالمرأة الريفية االولى:الجلسة 

 في تطوير أداء مجامع التنمية الفالحية بلقاسم الزيتوني، خبير مختصالسيد  •
 

 :  الملف القانوني للمجمع •
 مكونات الملف القانوني -
 الجلسة العامة االنتخابية -
 مراجعة تشاركية للملف الحالي للمجمع وكيفية تدارك النقائص المجودة  -
 ما يمكن للمجمع فعله وما يمنع عنه قانونا(دراسة حالة ) -

 

 أسئلة وأجوبة  •

9:30-11:30 

 
 

 

 12:00-11:30 ستراحة قهوةإ



 الفالحية التنمية مجامع في اإلداري  التصرف الجلسة الثانية:

 في تطوير أداء مجامع التنمية الفالحية بلقاسم الزيتوني، خبير مختصالسيد  •
 

 التنمية الفالحية  مجامعتعريف التصرف اإلداري في  -

 جميع أعضاء مجلس اإلدارة  ومسؤوليات  تعريف أدوار  -

 ملف مجلس اإلدارة  -

 ملف العمال  -

 ملف االنخراطات  -

 ملف المراسالت  -

 إلخ.(   العقود )كراء، تسويق،ملف االتفاقيات و  -

 تقارير المتابعة والتقييم   -

 "األمل"  مجمعل  االدارية الملفات  مراجعة  اجل  من تشاركي عمل •

 النقائص  جميع تالفي أجل من الخبير طرف من  تأطير •

 المشابهة  الحاالت  من  مجموعة دراسة •
 

 أسئلة وأجوبة  •

12:00-15:00 

 

 

 

 
 

 

    2020 أوت/أغسطس/آب 20 خميسال: اليوم الثاني

 (ولالجزء األ)  الفالحيةالتصرف المالي في مجامع التنمية :  الجلسة الثالثة

 في تطوير أداء مجامع التنمية الفالحية بلقاسم الزيتوني، خبير مختصالسيد  •
 

 تعريف التصرف المالي في مجامع التنمية الفالحية -

 دور المتصرف المالي -

 التصرف المحاسبي -

 العالقة مع الحرفاء والمزودين  -

 خيل ومصاريف المجمعإدارة مدا -

 الموازنة المالية للمجمع  -

 اعداد الميزانية والمصادقة عليها -

 التصرف في الحسابات -

  التصرف الماليالمشاكل الشائعة لسوء  -
 

 "األمل"  مجمعل  الحالية المالي التصرف  لمشاكل  تشاركي حليل ت •

 مجموعة من الحاالت المماثلة   دراسة •

 "األمل"  مجمعلمن طرف الخبير للمتصرف المالي   تأطير •
 

 أسئلة وأجوبة  •

9:00-11:30 

 

 

 

 
 

 

 12:00-11:30 ستراحة قهوة إ



 (الجزء الثاني) التصرف المالي في مجامع التنمية الفالحيةالجلسة الرابعة:  

 في تطوير أداء مجامع التنمية الفالحية بلقاسم الزيتوني، خبير مختصالسيد  •
 

 اليات تطوير مداخيل المجمع -

 المالية التي تتمتع بها مجامع التنمية الفالحية وكيفية استغاللها   الحوافز  -

 كيفية الحصول على التمويالت -

 اجنبيةحصول على تمويالت شروط المشاركة في طلب المشاريع لل -
 

 "األمل  مجمعمقترحات لتطوير مداخيل  ألعدادفي مجموعتين  العمل •

 المماثلة  الحاالت  من  مجموعة دراسة •
 

 أسئلة وأجوبة  •

12:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

     2020 أوت/أغسطس/آب 21الجمعة : لثاليوم الثا

 "األمل"مجمع : اعداد مخطط العمل السنوي لخامسةالجلسة ال

 في تطوير أداء مجامع التنمية الفالحية بلقاسم الزيتوني، خبير مختصالسيد  •
 

 مخطط العملتعريف  -

  عرض وتحليل بعض االمثلة -

  مشاكل عمل المجمع المنجزة في اليومين السابقين علىالعودة  -

 كيفية تطوير عمل المجمع -
 

 الناجحة  الريفية بالمرأة  الخاصة الفالحية مجامعال  من مجموعةاالت لح راسةد •

   : انجاز مخطط عمل سنوي تشاركي عمل  فرق •

 العمل   لفرقمن طرف الخبير   تأطير •

 مخطط العمل السنوي   وتبني  انجاز •
 

 أسئلة وأجوبة  •

9:00-12:00 

استراحة تنظيم  مسيت)

 قهوة داخل القاعة

 خالل الجلسة(

 

 

 
 

 

 13:00-12:00 صالة الجمعةستراحة إ

 في التخطيط الماء والطاقة الغذاء واعتماد منهج الترابط بين :  سادسةالجلسة ال 

 السيد: خالد بدوي •

 الماء والطاقة الغذاء والتعريف بمنهج الترابط بين  -

 في الجهة الطبيعية كيف يساهم هذا المنهج في استدامة الموارد -

 "األمل"  مجمعأنشطة  علىوتأثيره دراسة حالة لتسهيل فهم هذا الترابط بين القطاعات  -

 دريبيةمقدمة وتحضير للورشة التأي دور للطاقات المتجددة في تدعيم أنشطة المجمع:  -
 القادمة

 

 أسئلة وأجوبة  •

13:00-15:00 

 

 

 

 

 

 15:30-15:00 المشاركةشهادات   اسنادو التدريبية ختام الدورة
 


