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 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  من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأث  

لألنشطة  الئمةعة المدة صغيرة الس  المتجد   اتاقات الط  من خالل استخدام تكنولوجي  المبتغى هذا بلوغ وسيتم
اعمة . باإلضافة إلى ذلك، سيعرض المشروع المبادرات الد  ة للدخلالمدر   ةة وتنمية المشاريع الخاص  اإلنتاجي 
ة وتمكين المرأة مع التركيز على خلق فرص الريادي ز استثمارات القطاع الخاص وتطوير المشاريع 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  الجنسين واستعمال تقني  ة للدخل والمساواة بين 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   أفضت. 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 ذات العالقة بدة  والممارسات الجي   ، ة للدخلر  ة المد  األنشطة االنتاجي في  عة في القطاع الفالحي والس   

تربية دة في ميادين اقات المتجد  كفاءة استخدام الطاقة واستعمال الط  الغذاء والمياه والطاقة التي تعتمد على 
 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  ، زراعة أشجار الفاكهةو وغيرها
 دةاقات المتجد  استخدام الط  وة لموارد الطبيعي ة لمتكاملالدارة اإلو، عالية الملوحة وتحلية المياه المياه والري  

لتحسين تسويق  ةعالمات التجاري ات التغليف والتقني  ، 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
 وكالة النهوض باالستثمارات الفالحي ةو  شربان في والية المهدي ةبلإلرشاد الفالحي    ةالترابي   ةالخلي مع  اإلسكوا  
في القطاع  عمالاأل ريادة مجال فيقدرات المرأة الريفية  بناءة حول "عداد وتنفيذ ورشة تدريبي إل بتونس
 26إلى  25الممتدة من  فترةالخالل ة، ة التونسي الجمهوري   والية المهدية،  ، في منطقة شربان" الفالحي
 . 2021 فيفريفبراير//شباط
 

 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  رزقورد ة 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 رزقتدريبها التدريب الالزم للبحث عن م

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
اديمغرافي، ال  ه معأن   ، إال  ة والعلفة والحيواني الغذائي ة الفالحي على المنتوجات  فيهاأدى إلى ارتفاع الطلب  مم 

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 إجوء  فتم الل    ، 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  
 

في صفوف ة خاص  و طالةرتفاع نسبة الب  ا   من ، التونسي ة الجمهوري ة المهدي ة،والية  ، فيشربان نطقةم   تشكو
كغيرها من الفئات الهش ة في المجتمعات  هذه الشريحةعاني تحيث  ، عليم العالييجات الت  ر  خ  ات ساء الريفي  الن   

وين والتك المعلومةغياب  عالوة على ة محدودة يصعب معها إيجاد فرص عمل، من قدرات مالي  الريفي ة
من لجهة.  ا متوف رة فيبعث المشاريع واالستغالل المستدام للموارد الطبيعية الفي مجال  زمةالال   واإلحاطة

 ،الوسط الريفيالقطاع االقتصادي في دعم وتنمية ة إدراج ريادة األعمال ضمن أبرز آليات جاءت أهمي  ،هنا
 ،البطالة  كلامن مش  وت ساهم بشكل كبير في الحد    ةالريفي اشئة دوًرا كبيًرا في التنمية  المشروعات الن    تلعبحيث  

  .ااقتصاديًّها خاص بها لتمكين   ورد رزقة على إيجاد مالريفي ساعد المرأة ت   وأن هاا وصً صخ  



من  حد  للالمحل ي  االقتصاديعم في توفير الد   كبيرةطة مكانة غيرة والمتوس  الص  ة الفالحي المشروعات  تحتل  
رص العمل المزيد من ف    توفيرعلى  يفي  عمال في الوسط الر  األ  يادةر    ساعدت  كما.  يفالر    انالفقر بين سك    نتشارا  
 .تهممعيشتحسين مستويات بالتالي و هفرادأل
 

ة في 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 

 .القدرات رفع/بناء عملي ات في المحلي المجتمع ماتومنظ   ساتمؤس   تشريك التركيز علىمع 
 

 –ة نمية الريفي االختصاصات حول الت  دة ضمن سلسلة من الورشات متعد   –ة وستعنى هذه الورشة التدريبي 
في  ، والية المهدي ة، الجمهوري ة التونسي ة ، الريفي ات في منطقة شربانساء مجموعة من الن  تعزيز قدرات بناء/ب

ة للدخل ةوبعث المشاريع الخاص  األعمال يادة مجال ر   ك الفالحي )أهم  قطاعفي ال المدر  اقتصادي في محر 
مكين االقتصادي للمرأة الت   التدريبية علىهذه الدورة من خالل  المكتسبة رفاالمع عدستساحيث  ، الجهة(

ة    لبعث المشاريع  هابادراتم  الريفية وتنمية   ة للدخلالم  الخاص  في القطاع الفالحي غرى  سات الص  المؤس  وبعث    در 
 الوسط الريفي.في ة االقتصادية وتحسين الوضعي 

 
 التدريبية  ورشةال أهداف –ا لثا ثا

 والية المهدي ة، الجمهوري ة التونسي ة، في منطقة شربان، الريفي ة إلى تمكين المرأة دريبي ة ورشة الت  التهدف هذه 
. في القطاع الفالحي  عهايرالمش  ةعمل واضح  اتطمخط    إعدادومهارات في مجال ريادة األعمال   كتسابا  من  
مجال بعث في  مشاركاتلل والعملي ة النظري ة والمعرفي ةالقدرات تعزيز بناء/من  الورشة هذه نمك  ت  سكما 

ة المشاريع ة للدخل  الفالحي ة الخاص  دعم االستثمار الفالحي وتمويالت بنوك  تع بتشجيعاالتمت  وآلي ات المدر 
 .  في القطاع الفالحي سات التمويالت الصغرىة ومؤس  التنمية الفالحي 

 
 التطبيقي  البعدوبين البعد النظري    ةراوحم  المتيللتدريب، حيث سحديثة  الرق  ط  الة على  ستعتمد الورشة التدريبي 

بالتالي و ، ورشةمحتوى الن من بالتمك   اتيسمح للمشاركس وهو ما ، حاالت مشابهةدراسة القيام ب من خالل
ر وإطار تطبيقه بسالسة في    .طاع الفالحيفي الق ةالخاص   مشاريعهن  وإدارة وإنجاز  لتمويتصو 

 
 :التاليةواضيع لماب، اأساسً  ، ةالتدريبي الورشة هذه عنى ت  س

 ،مكين االقتصادي للمرأة الريفيةالريفي وأهمية الت  الوسط القطاع الفالحي في في األعمال ريادة  •

 ،قطاع الفالحيالباعثي وباعثات المشاريع في عمال ومساندة وتأطير األ اتطمخط  عداد ا   •

 ،دة وإدارتها والتصرف فيهاتقنيات إحداث المشاريع المجد    •

 ،ةفالحي ال ةعقاري الض وقراللحصول على ا اجراءات •

 .(في إطار قانون االستثمارالفالحي )القطاع  للباعثين الشبان في  الدولة  توفرها    التيوالمنح    متيازاتاال •

 .يفيفي الوسط الر  في القطاع الفالحي غير ودوره في دعم ريادة األعمال مويل الص  ات الت  لي آ •
 
 التدريبية  ورشةمخرجات ال –ا بعا ار

 : ةالتدريبي  ورشةالهذه مخرجات  أهم  من 

 ،في القطاع الفالحي ريادة االعمالفي مجال  المشاركات دراتق  رفع بناء/ •

 ف فيها،دة وإدارتها والتصر  ات إحداث المشاريع المجد  تقني   مجال في شاركاتالم   مهاراتتطوير  •

لدعم االستثمارات الفالحية التشجيعات والمنح التي تقدمها الدولة  بخصوص    مشاركاتالرفع دراية   •
 وخاصة االنتصاب للحساب الخاص. الريفيالوسط في 



الفالحي ة للمرأة الريفي ة  في مجمع التنمية منخرطاتال الريفي ات نساءلل ةالجماعي  القدرات تعزيز •
مجال تعبئة التمويالت الخاصة بدعم التمكين االقتصادي للمرأة الريفية وريادة  في "األمل"

 عمال.األ
 

 ةواللوجستي   ةالتنظيمي   التفاصيل –ا خامسا 
النف اتي ة، معتمدي ة ب 2021 فبراير/فيفري/شباط 26إلى  25من خالل الفترة الممتد ة لورشة التدريبية ا عقدم  سيت

 .الجمهورية التونسية والية المهدية، ،شربان
 
 .عمل لغةك العربية اللغة اعتماديتم س
 
المهدية، الجمهورية والية  ، شربانمنطقة  منساء الريفي ات الن   الورشة التدريبية مجموعة منيشارك في س

في نهاية  مشاركةشهادات  نهمنح سيتم  و. ةمشارك 15لى إ اتمجموع عدد المشارك صلييمكن أن  .التونسي ة
 .ورشة التدريبيةال
 

 المراسالت واالستفسارات  – اا سادس
ووكالة )والية المهدي ة(    بشربانة لإلرشاد الفالحي  ة الترابي خلي الوسكوا  ين في اإلمن المعني   التنسيق بين كل    سيتم  

ة التدريبي الورشة  صبخصووالمشاركين  صينالمتخص  والخبراء النهوض باالستثمارات الفالحي ة بتونس 
 :التالية العناوين على االتصال عند الحاجة رجىوي .لتسهيل مهام تنفيذها
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