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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  

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

لألنشطة اإلنتاجية  الئمةالمتجددة صغيرة السعة الم 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 
 قتصاد المستدام.وتطوير سالسل قيمة متينة في نهج الترابط لتشجيع اال

 
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  فالحيةتحسين أداء مجمع التنمية ال، والرقميل  صوابما في ذلك الت  والبيع
واستخدام   فالحيةشربان وتحسين الوصول إلى التمويل لتنمية األنشطة ال  منطقة  فية  الريفيلدى المرأة  األعمال  
ية والتخطيطية لبلدية شربان تعزيز القدرات التقنية والتنظيمالمياه، 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

" REGENDأنشطة بناء القدرات المذكورة أعاله بالتعاون مع شركاء مشروع "  وتنفيذ  إعدادوستقوم اإلسكوا ب
عداد وتنفيذ ورشة تدريبية إل (CGDR) المندوبية العامة للتنمية الجهويةمع تعاونت اإلسكوا ، حيث في تونس
، في منطقة شربان ،النساء الريفياتمن  ةلفائدة مجموع" تسويق منتجات المرأة الريفية وآليات تقنياتحول "

 . 2020 سبتمبر/أيلول 2-1 فترةالخالل الجمهورية التونسية،  والية المهدية، 
 

 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 ستفادةلالهذه المناطق 
 الفقر بين سكان انتشارلتقليل من ل االقتصاديحياة والمساهمة في توفير الدعم الالتي تساعد على تحسين 

 .الريف
 
خاص بها  ورد رزقى إيجاد مإيجاد حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي تساعد المرأة الريفية عل 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  ، للحصول على التمويل الالزم لهذا المشروعمدر للدخل خاص بها، ثم مساعدتها 

 واتخاذعلى الذات    باالعتمادلتأتي المرحلة األهم لتحقيق الهدف    ، 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 معالغذائية والحيوانية والعلفالفالحية 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،
 

القائم أساسا على وضعف جودته وتنوع المنتوج المحلي للمرأة الريفية قلة من  في تونس الوسط الريفييشكو 
 المنتوجات وهو ما يعيق عملية تسويق ، تثمين بعض الموارد الطبيعيةبعض الصناعات التقليدية والفالحة و
التقنية المادية ومكانيات اإل تشكو المرأة الريفية من ضعفكما محلية وغير منتظمة. في الغالب التي تبقى 

سالسل  مجال فيوزارة الفالحة هياكل من طرف  كافيا، حيث يتلقين تكوينا وصاخص المتعلقة بالتسويق
 ،لى ذلكإضافة  وباإل.  ةالمحلي  اتتسويق المنتوج  مجالفي    ينالضروريحاطة  التأطير واإل فتقريولكن  ، اإلنتاج

ترويج ب  للنهوض  لةلدوالذي وضعته ا  يالقانوني والتحفيز  اإلطارالتوعية حول    يشكو الوسط الريفي من غياب
   لمرأة الريفية.بالنسبة لهو ما يمثل عائقا إضافيا و ة، المحلي اتالمنتوج

 



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  
وريادة  الجيدة فالحيةالمجتمع المحلي في رفع القدرات في مجال الممارسات المؤسسات ومنظمات على 

 .االعمال
 

–االختصاصات حول التنمية الريفية ضمن سلسلة من الورشات متعددة  –وستعنى هذه الورشة التدريبية 
الحديثة  واآلليات طرق والوسائلالمنها في شربان وخاصة  تسويق منتجات المرأة الريفيةوآليات بتقنيات 
 وخارجها. الجهةداخل  تقليدية لتسويق المنتجات المحليةالوغير 

 
 التدريبية  ورشةال أهداف - الثثا
، شربانمنطقة  في ةالريفي  مرأةللنية تقالعلمية والو المعرفية القدرات من بناء ورشة التدريبيةهذه ال مكنست

 حول – "األمل"في مجمع التنمية الفالحية  ةالمنخرط تلك وخاصة – والية المهدية، الجمهورية التونسية
، فضال ومتهنمية الدخل المعيشي للمرأة الريفية وديملت  الحديثة للتسويق وكيفية االستفادة منهاوالوسائل  تقنيات  ال

قوانين الالزمة لدراية إكسابها الللمرأة الريفية و تسويق المنتجات المحليةتشاركية لتسهيل  ةخلق ديناميكيعن 
الستغالل التطبيقية والمهارات  ، (والتضامني االجتماعي االقتصادفي إطار  مثل القانون الجديد)التسويق 
 اعتماد شبكات التواصل االجتماعي.من خالل  التسويق االلكتروني  على غرار    الحديثةليات التسويق  تقنيات وآ

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

  بالتمكن من تقنيات التسويق الحديثة.يسمح للمشاركات سالتطبيقي الذي  والبعد
 
 :التاليةواضيع لماب التدريبيةالورشة هذه تعنى سو

 ،في منطقة شربان، والية المهدية الريفيخصائص المنتجات المحلية بالوسط  •

 ،المتعلقة بتسويق المنتجات المحلية والحوافزأهم القوانين  •

 ،ليات تطوير جودة المنتوج وقيمته المضافةآ •

 ،التقليدية والحديثة تقنيات التسويقأهم  •

 ،تحديد أسعار بيع تنافسية •

 ،وخصائصها الحديثةتقنيات التسويق االعتماد على  •

 .للمنتجات في نطاق األنشطة اإلنتاجية المدرة للدخل في الوسط الريفي التسويق التشاركي •
 

 مخرجات الدورة التدريبية  –ا  بعار
 : التدريبية ورشةالهذه أهم مخرجات من 

وخاصة   –  ، والية المهدية، الجمهورية التونسيةشربانمنطقة  في    المرأة الريفية  اتكفاءمن  رفع  ال •
جات وتسويق المنتفي مجال  – "ملاأل" للمرأة الريفية مجمع التنمية الفالحيةفي  ةالمنخرطتلك 

 المدرة للدخل.اإلنتاجية في نطاق األنشطة  المحلية

في إطار  ، الفالحية وغيرهافي مجال التسويق التشاركي للمنتوجات  الجماعية الرفع من القدرات •
 ".األمل"لمرأة الريفية التنمية الفالحية ل مجمعاألنشطة اإلنتاجية المدرة للدخل ل

الممنوحة المتوفرة و  استغالل الحوافزمن  جات الفالحية ووالتمكن من اإلطار القانوني لتسويق المنت •
 في المجال. الدولةقبل من 

 
 
 



 واللوجستية التنظيمية التفاصيل -اخامس
معتمدية   ، بمركز اإلشعاع الفالحي بالنف اتية 2020  سبتمبرأيلول/  2و  1خالل يومي  لورشة التدريبية  ا  عقد سيتم

متوقع أن يشارك ال ومن .عمل لغةك العربية اللغة اعتماديتم سو .والية المهدية، الجمهورية التونسية شربان، 
لنساء بعض اكذلك وشربان  منطقة تي سينتفعن بالمشاريع التجريبية فيال  النساء الريفيات الالدورة هذه في 

ويمكن أن . بشربان من طرف خلية اإلرشاد الفالحي هناقتراح سيتم ،منطقةنفس المن األخريات الريفيات 
 .التدريبية ورشةالفي نهاية  مشاركةشهادات  نهسيتم منحو .امرأة ريفية 15الى  المشاركات يصل عدد

 
 المراسالت واالستفسارات  -ا  سادس

 المتخصصينوالخبراء  والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقةسكوا المعنيين في اإلسيتم التنسيق بين كل من 
 العناوين على االتصال عند الحاجة رجىويلتسهيل مهام تنفيذها التدريبية الورشة  صبخصووالمشاركين 

 :التالية
 

 السيدة راضية سداوي
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