
 
 

 

 

 

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 بالشراكة مع
  (ANME) الوكالة الوطنيّة للتحّكم في الّطاقةو (CGDRالمندوبّية العاّمة للتنمية الجهويّة )

 
 " تقنيات وآليات تسويق منتجات المرأة الريفيةورشة تدريبية حول "

 
 المهدية، الجمهوريّة التونسيّةوالية شربان، ة، معتمدية النفّاتيّ ب مركز اإلشعاع الفالحي 

 2020 سبتمبر/أيلول 1-2

 
 

 البرنامج

 2020سبتمبر أيلول/ 1، الثالثاء ول:ألاليوم ا

 9:00-8:30 التسجيل  

 الجلسة االفتتاحية  

 :كلمات ترحيبية

 بلدية شربان ةرئيس، مفيدة النواليالسيدة  -

وأهدافه  "REGENDمستشار محلي لدى االسكوا، تقديم مشروع "، السيد خالد بدوي  -

وأنشطته ذات العالقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وريادة األعمال في الوسط 

  الريفي من خالل تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة

 مدير خلية االرشاد الفالحي بشربان، هللا السيد محسن غرس -

 

 التعريف بالمشاركين 

9:00-9:30 

 تقديم موضوع تسويق المنتجات الفالحية الجلسة االولى:
 السيد محمد عبد السالم، مدير مركزي، المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

 

  في الوسط الريفيخصوصيات االنتاج الفالحي  •

 امكانيات التحكم في العرض  •

 على المنتوجات المحليةخصوصيات الطلب  •
 

 أسئلة وأجوبة

9:30-11:30 

 

 12:00-11:30 قهوة استراحة



 تسويق المنتجات المحليةتقنيات   الجلسة الثانية:

 السيد محمد عبد السالم، مدير مركزي، المندوبية العامة للتنمية الجهوية 
 

 التسويق المباشر تعريف تقنيات  •

 وسلبيات التسويق المباشر تإيجابيا  •

 التسويق غير المباشر تعريف تقنيات  •

 المباشرغير وسلبيات التسويق  تإيجابيا  •

 المستهدفحصائية والتوجه نحو المستهلك اإل عطياتاهمية الم •
 

 أسئلة وأجوبة

12:00-13:30 

 

 

 

 
 

 لترويج منتوجاتها المرأة الريفية واجهها التسويقية التي ت شكالياتإلحول ادراسة تشاركية  •

المنتوجات الريفية المحلية في  مجموعات لتحديد عوائق تسويق جماعي في شكل عمل •
 منطقة شربان والحلول المالئمة

13:30 – 15:00   

 

  2020تمبرسبأيلول/ 2 ،األربعاء: اليوم الثاني

 القوانين المنظمة لتسويق المنتجات الفالحية الجلسة الثالثة:
 السيد محمد عبد السالم، مدير مركزي، المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

 

 القتصاد االجتماعي والتضامنيامفهوم  •

 القانون الجديد لالقتصاد االجتماعي والتضامنيتقديم  •

 عمل مجامع التنمية الفالحية وتطويردور هذا القانون في تمكين المرأة الريفية  •

  نظم عملية تسويق المنتوجات المحليةيي ذال انونيالقاإلطار تقديم  •
 

 أسئلة وأجوبة

9:00-11:00 

 

 

 

 
 

 

 11:30-11:00 قهوة  استراحة

 استفادة المرأة الريفية منها التقنيات الحديثة للتسويق وكيفية  الجلسة الرابعة:
 السيد محمد عبد السالم، مدير مركزي، المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

 

 عقود االنتاج •

 ( labelعالمة ) تسويق االنتاج البيولوجي والحصول على •

 تسويق االنتاج  •

 ( ID) المنشأ عالمة  •

 ياإللكترونالتسويق  •

11:30-14:30 

 

 

 

 

 



 تسويق منتوجات المرأة الريفية تقديم تشاركي لمجموعة من الحلول لتطوير عملية 

 العمل ضمن مجموعات انتاج أجدى اجتماعيا واقتصاديا •

 اعتماد الترابط ضمن منظومات انتاج محلية او جهوية •

استغالل الخصوصية الذاتية لإلنتاج المحلي المميزة والتي ال يوفرها اي منتوج مقارن في  •
 مناطق اخرى

 تنويع اسواق توزيع االنتاج  •

اعتماد عقود االنتاج على ان تكون جماعية ضمن جمعيات وال عقود انتاج فردية الغير  •
 مجدية وغير متكافئة بين الطرفين

 

 أسئلة وأجوبة

 

 . التقييم وتوزيع الشهادات واختتام الدورة
14:30-15:00 

 
 


