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 توضيحية مذكرة
 

 المشروع والتعاون خلفية - أوال
المبادرة اإلقليمية لنشر "مشروع    ذبتنفي  سكوا(لغربي آسيا )اإل  واالجتماعية  االقتصادية  األمم المتحدة  لجنة  تقوم

الممول من  "(REGEND) المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية اتتطبيقات الطاق
المشروع إلى تحسين سبل العيش وتحقيق مزايا اقتصادية هذا  يهدف  (. وسيدا)وكالة التنمية الدولية السويدية  قبل  

االجتماعي والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، وخاصة المجموعات المهمشة،  واالندماج
من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية. 

لألنشطة اإلنتاجية  الئمةسعة المالمتجددة صغيرة ال اتهذا من خالل استخدام تكنولوجيات الطاق تحقيقوسيتم 
ز . باإلضافة إلى ذلك، سيعرض المشروع المبادرات الداعمة التي تحف  المدرة للدخل وتنمية المشاريع الخاصة

استثمارات القطاع الخاص وتطوير المشاريع الريادية وتمكين المرأة مع التركيز على خلق فرص العمل 
 الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام.وتطوير سالسل قيمة متينة في نهج 

 
لمناخ األنشطة اإلنتاجية تقييم   اجراء، تم  يتونسال  الوسط الريفي  حول سياقمشروع  ال  نجزهاأ  ةفي إطار دراس

المدرة للدخل والمساواة بين الجنسين واستعمال تقنيات الطاقات المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية، 
. المجتمع الريفي بناء قدراتلمشاريع تجريبية وأنشطة  فيها ذينفتلل ذات احتياجات ريفية ةاختيار منطقثم 
عدد من المشاريع التجريبية حيث سيتم تنفيذ والية المهدية في  شربان منطقةاختيار إلى  هذه العملية أفضتو

ة السعة في القطاع الفالحي لتنمية بعض المشاريع الريفية المتجددة صغير اتالطاق الستعمال تكنولوجيات
 يةالريف المجتمعات . باإلضافة إلى ذلك، حدد التقييم احتياجات بناء القدرات لسكانالخاصة المدرة للدخل

استعمال تكنولوجيات الطاقات المتجددة صغيرة السعة في القطاع  المتعلقة بأنشطتهم المعيشية بما في ذلك
الفالحي واألنشطة االنتاجية المدرة للدخل، والممارسات الجيدة في نطاق الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة 

 رانباألدجاج والول تربية النحجددة في ميادين التي تعتمد على كفاءة استخدام الطاقة واستعمال الطاقات المت
زراعة أشجار و، وغيرها األشجار أشجار الزيتون واللوز وتطعيمب االعتناءووتقليم أشجار الفاكهة  واألبقار

، وتحلية المياه  ضخ المياه والري  ل  ةالفولطاضوئي  الطاقة الشمسية  استعمالالموفرة للمياه و  الفاكهة وتقنيات الري  
المنتجات العطرية والطبية والزراعة إلنتاج  استخدام الطاقات المتجددةولموارد الطبيعية ة لمتكاملالدارة اإلو

تقنيات التسويق فالحية، ولتحسين تسويق المنتجات الغذائية ال عالمات التجاريةتقنيات التغليف وال، والعضوية
تنمية ريادة ، و""األمل  لمرأة الريفيةل  فالحيةحسين أداء مجمع التنمية الت، والرقميل  صوابما في ذلك الت  والبيع



واستخدام   فالحيةشربان وتحسين الوصول إلى التمويل لتنمية األنشطة ال  منطقة  فية  الريفيلدى المرأة  األعمال  
تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية والتخطيطية لبلدية شربان المياه، و لكهرباء وضخنتاج االمتجددة إل اتالطاق

أساطيل البناء والنقل )جمع األموال، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممارسات الطاقة الجيدة إلدارة 
. ة، التخطيط التشاركي، النوع االجتماعي، دور البلديات في التنمية الريفية، إلخ.(ومية العمنارلبلدية واإلل

" REGENDوتنفيذ أنشطة بناء القدرات المذكورة أعاله بالتعاون مع شركاء مشروع "  إعدادوستقوم اإلسكوا ب
ة تقطير وتثمين المواد المستخرجة من النباتات الطبي " حولإعداد وتنفيذ ورشة تدريبية سيتم ، حيث في تونس
الممتدة  فترةال خاللالتونسية،  الجمهورية المهدية،  والية ، في منطقة شربان ، ةالريفي  المرأة" لفائدة والعطري ة

 . 2020 سبتمبر/أيلول 4إلى  2من 
 

 خلفية عامة - ثانيا  
 لسكانوالتحسين من نوعيتها وتقديم الدعم االقتصادي    يةالريفالمجتمعات  إلى تطوير حياة    تهدف التنمية الريفية

البحث عن أفضل الوسائل و، من خالل تنمية الموارد الطبيعي ة فالحيةمن األراضي ال لالستفادةهذه المناطق 
 الفقر بين سكان انتشارلتقليل من ل االقتصاديحياة والمساهمة في توفير الدعم الالتي تساعد على تحسين 

 .الريف
 
خاص بها  ورد رزقإيجاد حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي تساعد المرأة الريفية على إيجاد م 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 رزقتدريبها التدريب الالزم للبحث عن م

على اعتبار أن الفقر من  ، مدر للدخل خاص بها، ثم مساعدتها للحصول على التمويل الالزم لهذا المشروع
 واتخاذعلى الذات    باالعتمادحقيق الهدف  لتأتي المرحلة األهم لت  ، سمات النساء الريفيات في المجتمعات المحلية

 مان.ألوا واالستقالل االقتصاديالقرار 
 
ا هنموفي متواصال ارتفاعا في حياة المجتمعات التي ما فتئت تشهد  كبيرة ةهميأ فالحةلقطاع ا حتلي
 ، إال أنه معوالحيوانية والعلفالغذائية الفالحية على المنتوجات  فيهاديمغرافي، مما أدى إلى ارتفاع الطلب ال

اإلنتاج   فيلاتك  لى ارتفاعإذلك    أدى،  الجفافعلى غرار    غير المناخيالت  تفشي تأثيراتالتقدم العلمي والبحثي و
 .فالحينلصغار الة خاصة، بالنسبة مستدام صفةالطاقة والتزود بها ب بشكل عام وكلفة

 
من  فالحيال نتاجإلالقيمة لسالسل  كلالستخدامها ضمن  نظرا فالحةعنصرا أساسيا في قطاع التعد الطاقة 

قطاع ومع تطور  تغير المناخي.مع المياه والطاقة وال اً وثيق ارتباطا فالحةوترتبط ال. وعلف حيواناتغذاء و
لى عمليات إفتم اللجوء    ، ةوالفائضة عن الحاجمن المواد الغذائية    ةنتاج كميات كبيرإنسان  استطاع اإل  ، فالحةال

 ولى.بالدرجة األالتركيز على سالمة الغذاء مع  والتصنيع التبريد والتخزين، و التعبئة والتغليف،
 

صناعة مواد واستعمالها لاألساسية    هااستخراج زيوت  من خاللة وتثمينها  ة والعطري يعتبر تقطير النباتات الطبي 
، في تونس من العائالت في الوسط الريفي كثيررزق ل دروميمثل هذا النشاط و .بامتياز انسائي نشاطاتجميل 
رها تقط  و.( ، إلخورد ، )اكليل، عطرشية منطقةالموارد الطبيعية المتوفرة في ال المرأة الريفي ة ستغلحيث ت

اد على ذات جودة ضعيفة بسبب االعتم المواد المنتجةتبقى  ، لكن .بيعهاوتزيوت األساسية منها ال ستخرجتو
عتمد يي ذال نظيرهبمقارنة  للنشاط ةل من العائدات المالي ما يقل   ووه ، تقنيات تقليدية وبدائية في عملية التقطير

لقلة الدراية وعدم توفر التكوين الالزم كما أنه بالنظر . ذات الجودة العالية لإلنتاج،  حديثةالطرق العلى 
تثمين مستخرجات عمليات التقطير في صناعة الصابون وبعض  البا ما يتم اهمالغواالمكانيات الضرورية، 

وتلعب الطاقات المتجددة في سياق تحسين   .مواد التجميل األخرى وبيعها لتحسين العائدات المالية للمرأة الريفية
شاط دورا هاما، حيث تساعد على توفير الطاقة الحرارية الضرورية بأقل التكاليف وتكون المردودية المالية للن

 نظيفة، بالمقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية المستعملة.



 
بناء القدرات النظرية والعملية في المجتمعات الريفية متنوع ومتكامل للى تبني برنامج إما ذكر أعاله دعا 

التركيز مع    ، الجمهورية التونسية، منطقة شربان، والية المهديةفي    ، تمكين المرأة الريفية منهاوأساسا  المختلفة  
 .الجيدة فالحيةالمجتمع المحلي في رفع القدرات في مجال الممارسات المؤسسات ومنظمات على 

 
–االختصاصات حول التنمية الريفية ضمن سلسلة من الورشات متعددة  –شة التدريبية وستعنى هذه الور

وخاصة  ، والية المهدي ة، الجمهورية التونسية، شربانمنطقة بتقنيات االستغالل المستدام للموارد الطبيعية في 
إلنتاج الصابون ومواد   ااستغاللهو الزيوت األساسيةها واستخراج  ة عبر تقطيرة والطبي تثمين النباتات العطري 

 .في الجهة المدرة للدخلاإلنتاجية األنشطة  لدعمالتجميل 
 
 التدريبية  ورشةال أهداف - الثثا
في منطقة شربان،  ةالريفي مرأةللنية تقالعلمية والو المعرفية القدرات من بناء ورشة التدريبيةهذه ال مكنست

 "األمل"  للمرأة الريفية  في مجمع التنمية الفالحية  ةالمنخرط  تلكوخاصة    –والية المهدية، الجمهورية التونسية  
 ةمدرة اإلنتاجية النشطفي سياق األواستغاللها  جودة في الجهةوة المة والطبي تثمين النباتات العطري  حول ،–

 .ووطنيا وياجهالمنطقة و داخلمن خالل استخراج الزيوت األساسية وصناعة مواد التجميل لترويجها  للدخل
 التطبيقيةوإكسابها المعارف والمهارات   ة، منطقالفي  الريفية إلى دعم قدرات المرأة    كذلك  ورشةوتهدف هذه ال

 حثها علىو ، المدرة للدخل نتاجيةاألنشطة اإلوريادة األعمال في نطاق  االستثماروتشجيعها على  الالزمة، 
في مجال ها تطوير قدرات، فضال عن والتضامني االجتماعي االقتصادهياكل قاعدية في إطار  ضمنم تنظ  ال

بشكل  قصد ترويجها ةوالطبي ة باتات العطري نستخرجة من المال مختلفةالمنتوجات التصنيع وتعبئة وتغليف 
 أفضل.

 
حديثة تراوح بين البعد النظري من خالل المحاضرات التقنية طرق تدريب  ستعتمد هذه الورشة التدريبية على  

االعتماد الكلي على النفس في عملية إلى والبعد التطبيقي الذي يسمح للمشاركات بالتجربة والتمرس وصوال 
 .التحويل والتصنيع

 
 :التاليةواضيع لماب التدريبيةالورشة هذه تعنى سو

هر والعطرشية والنباتات الطبي تقطير وتثمين المواد المستخرجة من  •  االكليلة والعطري ة )كماء الز 
 ،وغيرها(

  ، أهم التقنيات في مجال استخالص الزيوت العطرية الطبية •

 ،ساسي للنبتة العطرية المختارةاستخالص الزيت األ •

 ،التجفيفالطاقة الشمسية في عملية  ستعمالا •

 ،والتجميلأهم استعماالت الزيوت األساسية في الطب  •

 ،كيفية صناعة الصابون وبعض مستحضرات التجميل •

 ،كيفية تعليب الزيوت األساسية •

 ،(إلخ.، ، زيوت أساسية، مواد تجميلمقط ر ماء)تسويق المنتوجات  •

 ،المردودية االقتصادية للمشروع دراسة •

 .سعر البيعوتحديد  المنتوج ةدراسة جود •
 

 التدريبية  ورشةمخرجات ال –ا  بعار
 : التدريبية ورشةالهذه أهم مخرجات من 

وخاصة  ، والية المهدية، الجمهورية التونسية،شربانمنطقة في  المرأة الريفية اتكفاءمن رفع ال •
التثمين المستدام  تفي مجاال ، "ملاأل" للمرأة الريفية مجمع التنمية الفالحيةة في المنخرطتلك 



ريادة األعمال في تنمية و الريفية وتمكين المرأة ،في الجهة توفرةالمة ة والعطري للنبتات الطبي 
 المدرة للدخل.اإلنتاجية نطاق األنشطة 

الحديث والتسويق والتسويق  في مجال التعليب والتغليف    ةالمشارك  ةالريفي   مرأةال  الرفع من قدرات •
 ة.ة والعطري التشاركي للمنتوجات المستخرجة من النباتات الطبي 

نشطة في نطاق األاالستغالل المستدام للموارد الطبيعية مجال  في ةالمشارك ةالريفي  مرأةتمكين ال •
 2030م مع أهداف التنمية المستدامة لعام  ءالمع المحافظة على البيئة بما يت  مدرة للدخلاإلنتاجية ال

إدارة بيئية جيدة تشمل ها من خالل  والتي تشجع على تحقيق  2015األمم المتحدة عام   اعتمدتها التي
 ،وتعزيز سبل العيش واألمن الغذائي والمائي ، الموارد الطبيعية استدامةو ، والمياه والطاقة غذاءال

 الدخل. تنميةو وتمكين المرأة وريادة األعمال ، وتحقيق المساواة بين الجنسين ، واستدامة الطاقة
 

 واللوجستية التنظيمية التفاصيل -اخامس
شربان،  النفاتية، معتمديةب 2020 سبتمبر/أيلول 4إلى  2خالل الفترة الممتدة من لورشة التدريبية ا عقد سيتم

هذه متوقع أن يشارك في ال ومن .عمل لغةك العربية اللغة اعتماديتم سو .والية المهدية، الجمهورية التونسية
 منطقة في "REGENDفي إطار مشروع " ةتي سينتفعن بالمشاريع التجريبي ال  الريفيات الالنساء  ورشةال

من طرف خلية اإلرشاد  هن  اقتراح سيتم – منطقةنفس المن األخريات لنساء الريفيات بعض اكذلك وشربان 

في  مشاركةشهادات  نهسيتم منحو .امرأة ريفية 15لى إ المشاركات ويمكن أن يصل عدد. بشربان الفالحي
مشاريعهن  إلطالقزمة العلى التمويالت ال هن  وهو ما سيساهم في تسهيل حصول التدريبية ورشةالنهاية 
 .الخاصة

 
 المراسالت واالستفسارات  -ا  سادس

التدريبية الورشة    صبخصووالمشاركين    صينالمتخص  والخبراء  سكوا  سيتم التنسيق بين كل من المعنيين في اإل
 :التالية العناوين على االتصال عند الحاجة رجىويلتسهيل مهام تنفيذها 
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