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المثمرة واعتماد تقنيّات    األشجارغراسات تحسين مردودية وجودة " ورشة تدريبية حول 

 " تحلية المياه و والريّ المياه ضخ ل  المتجّددة  ات الطاق وتقنيّات للمياه الرّي الموفّرة  

 المهدية، الجمهوريّة التونسيّة والية  شربان، 
 2020 ديسمبر/كانون األّول  23إلى  21من  الممتّدة الفترةخالل 

 
 توضيحية مذكرة

 
 المشروع والتعاون خلفية  – أوالا 
ة لنشر المبادرة اإلقليمي "مشروع    ذبتنفي  سكوا(آسيا )اإل  لغربي    ةواالجتماعي   ةاالقتصادي   حدةاألمم المت    لجنة  تقوم

ل من الممو   "(REGEND) ةة في المنطقة العربي عة في المناطق الريفي دة صغيرة الس  المتجد   اتاقتطبيقات الط  
المشروع إلى تحسين سبل العيش وتحقيق مزايا اقتصادية هذا  يهدف  (. وسيدا)ة  ة السويدي وكالة التنمية الدولي قبل  

شة، االجتماعي والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية وخاصة المجموعات المهم   واالندماج
ات الموارد الطبيعية. من تحدي  ار المناخ وغيرهر بتغي  المياه والتأث  من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة 

لألنشطة  الئمةعة المدة صغيرة الس  المتجد   اتاقات الط  من خالل استخدام تكنولوجي  المبتغى هذا بلوغوسيتم 
اعمة ت الد  . باإلضافة إلى ذلك، سيعرض المشروع المبادراة للدخلالمدر   ةة وتنمية المشاريع الخاص  اإلنتاجي 
ة وتمكين المرأة مع التركيز على خلق فرص ز استثمارات القطاع الخاص وتطوير المشاريع الريادي التي تحف  

 العمل وتطوير سالسل قيمة متينة في نهج الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام.
 

ة لمناخ األنشطة اإلنتاجي تقييم    اجراء  ، تم  تونسفي    الوسط الريفي  حول سياقمشروع  ال  نجزهاأ  ةفي إطار دراس
ة، عة في المناطق الريفي دة صغيرة الس   اقات المتجد  ات الط  ة للدخل والمساواة بين الجنسين واستعمال تقني  المدر  
المجتمع  قدرات تعزيز/بناءلأنشطة عالوة على  ميداني ةمشاريع  ذينفلت ذات احتياجات ةريفي  ةمنطق تحديدثم 

عدد من المشاريع حيث سيتم تنفيذ  ة  والية المهدي في    منطقة شرباناختيار  إلى    ةهذه العملي   تأفض. وفيها  الريفي
المشاريع عدد من    طويرعة في القطاع الفالحي لتة الس   دة صغيرالمتجد    اتالطاق  اتالستعمال تكنولوجي الميداني ة  
 انالقدرات لسك   تعزيز/التقييم احتياجات بناءعملي ة  تدد  . باإلضافة إلى ذلك، ح  خلة للد  ة المدر  ة الخاص  الريفي 

دة صغيرة اقات المتجد  ات الط  استعمال تكنولوجي   ة بما في ذلكقة بأنشطتهم المعيشي العالذات    يةالريف  المجتمعات
الترابط بين العالقة بذات  دة  والممارسات الجي   ، ة للدخلر  ة المد  األنشطة االنتاجي في  عة في القطاع الفالحي والس   

تربية دة في ميادين اقات المتجد  الغذاء والمياه والطاقة التي تعتمد على كفاءة استخدام الطاقة واستعمال الط  
 األشجار وز وتطعيمأشجار الزيتون والل  ب االعتناءووتقليم أشجار الفاكهة  ، واألبقار رانباألجاج ود  الول حالن  

 ضخ  ل ةالفولطاضوئي الطاقة الشمسية استعمالرة للمياه والموف   ات الري  وتقني  ، الفاكهةزراعة أشجار و وغيرها

 دةاقات المتجد  استخدام الط  وة لموارد الطبيعي ة لمتكاملالدارة اإلو، عالية الملوحة وتحلية المياه المياه والري  



لتحسين تسويق  ةعالمات التجاري التغليف والات تقني  ، وةة والزراعة العضوي ة والطبي المنتجات العطري لتثمين 
تحسين أداء مجمع التنمية ، والرقميل صوابما في ذلك الت تقنيات التسويق والبيعة وفالحي ة الالمنتجات الغذائي 

شربان وتحسين الوصول   منطقة  فية  الريفي لدى المرأة  تنمية ريادة األعمال  ، و""األمل  لمرأة الريفيةل  ةفالحي ال
تعزيز قدرات المياه، و  لكهرباء وضخ  نتاج ادة إلالمتجد    اتاقواستخدام الط    ةفالحي إلى التمويل لتنمية األنشطة ال

النوع االجتماعي، ادماج التخطيط التشاركي، )ة قني  الت  و المالي ةو والتسيير التخطيط في مجاالت بلدية شربان
ممارسات الجيدة الجمع األموال، الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  ، ةنمية الريفي دور البلديات في الت  

وتنفيذ أنشطة   إعدادوستقوم اإلسكوا ب.  ة، إلخ.(ومية العمنارواإل  ، والنقل  ينابملللبلدية  اأساطيل  إدارة  في  لطاقة  ل
تعاونت ، حيث  " في تونسREGENDمشروع "  ها فيبالتعاون مع شركاء  سالفاالقدرات المذكورة    تعزيز/بناء

عداد وتنفيذ ورشة تدريبية حول إل شربان في والية المهدي ةبلإلرشاد الفالحي  ةالترابي  ةالخلي مع اإلسكوا 
 الطاقات وتقني ات للمياه الموف رة الري   اتتقني  واعتماد المثمرة األشجار غراسات وجودة ةمردودي  تحسين"

والية في ، شربانفي  الفال حات والفال حين مجموعة من لفائدة" المياه والري  وتحلية المياه لضخ   المتجد دة
 . 2020 ديسمبر/كانون األول 23إلى  21الممتدة من  فترةالخالل الجمهورية التونسية،  المهدية، 

 
 خلفية عامة – اثانيا 

هذه   انلسك  عم االقتصادي  تها وتقديم الد  وتحسين نوعي  ةي الريفالمجتمعات  إلى تطوير حياة    ةتهدف التنمية الريفي 
البحث عن أفضل الوسائل التي و، من خالل تنمية الموارد الطبيعي ة ةفالحي من األراضي ال لالستفادةالمناطق 

 .الريف انالفقر بين سك   انتشارمن  حد  لل االقتصاديعم حياة والمساهمة في توفير الد  التساعد على تحسين 
 
خاص بها  ورد رزقة على إيجاد مة التي تساعد المرأة الريفي ة وغير المالي إيجاد حزمة من الخدمات المالي  إن  

ومن ثم  وتحفيزها المرأة الريفيةة توعي تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من اقتصاديالتمكينها 
كون عن طريق مشروع صغير يغالباً ما  ذيخاص بها وال ورد رزقم نع ثحبلل تدريبها التدريب الالزم

على اعتبار أن الفقر من  ، للدخل خاص بها، ثم مساعدتها للحصول على التمويل الالزم لهذا المشروع ر  مد  
 واتخاذعلى الذات    باالعتماد  غايةلتأتي المرحلة األهم لتحقيق ال  ، ةات في المجتمعات المحلي سمات النساء الريفي 

 مان.ألوا االقتصادي واالستقاللالقرار 
 
ا هنموفي متواصال ارتفاعا في حياة المجتمعات التي ما فتئت تشهد  كبيرة ةهميأ فالحةلقطاع ا حتلي
 ه معأن   ، إال  ة والعلفة والحيواني الغذائي ة الفالحي على المنتوجات  فيهاا أدى إلى ارتفاع الطلب ديمغرافي، مم  ال

اإلنتاج   فيلاتك  لى ارتفاعإذلك    ىأد  ،  الجفافعلى غرار    ر المناخيغي  الت  ي تأثيراتتفش  التقدم العلمي والبحثي و
 .فالحينلصغار الة، بالنسبة ة خاص  مستدام صفةد بها باقة والتزو  الط   بشكل عام وكلفة

 
من  فالحيال نتاجإلالقيمة لسالسل  كلالستخدامها ضمن  نظرا فالحةا في قطاع الا أساسيًّنصرً ع  اقة تعد الط  
قطاع ر ومع تطو   ر المناخي.تغي  اقة والمع المياه والط   اً وثيق ارتباطا فالحةوترتبط ال. وعلف حيواناتغذاء و

لى عمليات إفتم اللجوء    ، ةوالفائضة عن الحاجة  من المواد الغذائي   ةات كبيرنتاج كمي  إنسان  استطاع اإل  ، فالحةال
 ولى.بالدرجة األركيز على سالمة الغذاء الت  مع  صنيعوالت   خزين، بريد والت  الت  و غليف،عبئة والت  الت  
 
دواجن لل ةعصري ال الحيواني ةتربية بال ختص  حيث ت ةالفالحي  هااتع وجودة منتوجبتنو   شربان منطقة زي متت
. ، وغيرهاةفصلي الخضر  الو  ، غاللالو  ، وزل  الو  ،زيتونالألشجار    المثمرة  تازراعالبكذلك  و  ماشيةالرانب واألو
زراعات على النمط البعلي ) ساسباألعتمد ت ي. وهمنطقةالفي شاط االقتصادي الرئيسي تعتبر الفالحة الن  و

ي ة واالعتماد الكل  )انعدام الموارد المائية السطحي المائية  مواردال شح  ل انظر( ، ...الحبوبووز، الل  والزيتون، 
شح الموارد من رغم وبال(. غرام في اللتر 4األحيان غلب أالتي تتجاوز ملوحتها في  ةعلى الموارد الجوفي 

ات كبيرة تستهلك كمي  . وهي ةإلنتاج الخضروات الفصلي مخص صة بالجهة ة سقوي طق مناعدة د توج ،ةالمائي 



ا ي،  غير موف رة للمياهوالتي هي    للري  ة  تقليدي الطرق  ال  ىالعتمادها عل  نظرامن المياه   زمة أفي تعميق    ساهممم 
 .الجهةفي المياه 

 
التمكين االقتصادي للمرأة   في  وبالتاليشغل في الوسط الريفي  المواطن  عديد  تساهم الفالحة المستدامة في خلق  

إلى ربان  في منطقة ش  حونيحتاج الفال  في هذا السياق،  و.  الفردي  هادخلتنمية  مساعدتها على    من خالل  الريفية
 ات الري  تقني  اعتمادمن خالل  الري   مياهترشيد استعمال جل أمن  الالزم رشادواإل تأطيرال الحصول على
 اتحة باعتماد الطاقولمالعالية  الجوفية تحلية المياهلالحديثة التقنيات من خالل استعمال أو  المقتصدة للماء

ة لتحسين مردودي   الجيدةالممارسات الفالحية    في مجال  تعزيز قدراتهمبناء/لى  إحون  يحتاج الفال  كما   متجد دة.ال
  وجودتها. التي يشرفون عليها المثمرة الزراعات

 
في ة ة والعملي القدرات النظري  تعزيز/بناءع ومتكامل لمتنو   تدريبي ي برنامجلى تبن  إما ذكر أعاله دعا 
 الجمهورية التونسية، في والية المهدية من منطقة شربانة في تمكين المرأة الريفي وأساسا ة المجتمعات الريفي 

 الممارسات مجال في القدرات رفع/بناء في المحلي المجتمع ماتومنظ   ساتمؤس   تشريك التركيز علىمع 
 .ةالريفي  للتنمية دةالجي 
 

 –ة نمية الريفي االختصاصات حول الت  دة ضمن سلسلة من الورشات متعد   –ة وستعنى هذه الورشة التدريبي 
تحسين مردودية المستغالت الفالحي ة و ، اعمومً  الفالحة المستدامة في مجال حينالفال  الفال حات/تعزيز قدرات ب

معالجة   ، من خاللاخصوصً   والمحافظة عليها  (الزيتون، اللوز والفستق)غراسات األشجار المثمرة    على غرار
ة  واملالع من عدد لتحلية لضخ  المياه و متجد دةال اتالطاقتقني ات  استعمالو الري   مياهترشيد استعمال كالمهم 
 .عالية الملوحة الري   مياه
 
 التدريبية ورشةال أهداف  –ا لثا ثا
الفالحات والفالحين لمجموعة من    والعملي ة  النظري ة والمعرفي ةالقدرات  تعزيز  من    ورشة التدريبيةهذه ال  مكنست

 الغراساتوجودة ة بتحسين مردودي  يتعل ق ما فيوذلك  )والية المهدي ة، الجمهوري ة التونسي ة( في مدينة شربان
لضخ  المياه وتحلية مياه استعمال تقني ات الطاقات المتجد دة  و،  الموارد المائية  لترشيد استغال  من خالل  المثمرة

ة الجهة من تغيرات مناخي   همع ما تشهد  تتالءمالتي  دة  جي الزراعية  الممارسات  الواعتماد    الري  عالية الملوحة،
 .المنتوج جودةومردودية تحسين  علىقادرة  كونت الوقت في نفسو
 

في  عملي ةالالخبرة وة النظري  المعارف موإكسابه المشاركينقدرات  تطويرإلى التدريبي ة الورشة تهدف كما 
ما يتعلق بتعبئة موارد مائية غير تقليدية مثل تحلية المياه   وخاصة في  والمياه  والطاقة  غذاءال  دان الترابط بينمي

  .متجد دةال اتالطاق قني اتت باعتماد عالية الملوحة الجوفية
 

 التطبيقي  والبعدبين البعد النظري    ةراوحم  المتيللتدريب، حيث سحديثة  الطرق  الستعتمد الورشة التدريبية على  
وتطبيقه ورشة  محتوى الن من  بالتمك    ينيسمح للمشاركس  وهو ما،  ةاالعتماد على تقنية المدارس الحقلي   من خالل

  .بسالسة في عملهم اليومي
 
 :التاليةواضيع لماب، أساسا ، التدريبيةالورشة هذه تعنى س

 ،الفالحة المستدامة •

 ،ترشيد استعمال الموارد المائية •

 ،تقنيات الري المقتصدة للماء استعمال •

 ،لضيعةالزراعية لفضالت الباعتماد  (لكمبوستا) طرق انتاج المستسمد الطبيعي •



 ،المتجد دة اتباستعمال الطاق عالية الملوحة الري   مياهتحلية  •

 والحشرات،مراض األوحمايتها من  مثمرةشجار الاألالعناية بطرق  •

 ،وز والفستقة غراسات الزيتون والل  تحسين مردودي ات تقني  •

 .ة لألشجار المثمرةالشتوي  ةالمداواة أهمي  •
 
 التدريبية  ورشةمخرجات ال –ا بعا ار

 : التدريبية ورشةالهذه أهم مخرجات من 

في مجال ة(  شربان )والية المهدية، الجمهورية التونسي   الفالحات والفالحين في  اتكفاءمن  فع  ر  ال •
 .ةة والسقوي البعلي  المثمرة الغراسات

ء واعتماد موارد مائية غير تقليدية مثل تقنيات االقتصاد في المامن  الفال حات والفال حين نيتمك •
 متجد دة.الات باستعمال الطاق لية الملوحةعا تحلية المياه الجوفية

 .الطبيعي ة اآلفاتواألمراض حماية الغراسات من في مجال حين للفال   ةالجماعي  القدرات تعزيز •
 

 ةواللوجستيّ  ةالتنظيميّ  التفاصيل  –ا خامسا 
والية  في شربانب 2020 ديسمبركانون األول/ 23إلى  21من خالل الفترة الممتد ة لورشة التدريبية ا عقدم  سيت

 .التونسيةالجمهورية في المهدية، 
 
 .عمل لغةك العربية اللغة اعتماديتم س
 
)والية المهدية، الجمهورية   شربانمن منطقة  حين  الفال  حات والفال  الورشة التدريبية مجموعة من  يشارك في  س

في نهاية  ، مشاركةشهادات  مهمنح سيتم  و. مشارك 15لى إ مجموع عدد المشاركين صلييمكن أن  .التونسي ة(
 .ورشة التدريبيةال
 

 المراسالت واالستفسارات  – اا سادس
 صينالمتخص  والخبراء  بشربان  ة لإلرشاد الفالحي  ة الترابي خلي الوسكوا  ين في اإلالتنسيق بين كل من المعني    سيتم  

 العناوين على االتصال الحاجةعند  رجىوي .لتسهيل مهام تنفيذهاة التدريبي الورشة  صبخصووالمشاركين 
 :التالية
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