
 
 

 

 

 

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

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

 
 ته"والرفع من كفاء "األمل"لمرأة الريفية لمجمع التنمية الفالحية أداء  حسين ت"ورشة تدريبية حول 

 
 المهدية، الجمهوريّة التونسيّةوالية شربان، معتمدية النفاتية، 

 2020 أوت/أغسطس/آب 21و 20، 19

 
 توضيحية مذكرة

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

الممول من  "(REGEND) تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية
 المشروع إلى تحسين سبل العيش وتحقيق مزايا اقتصاديةهذا  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  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 
 متينة في نهج الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام.وتطوير سالسل قيمة 

 
اإلنتاجية نشطة  مناخ األلتقييم   اجراء، تم  يتونسال  لوسط الريفيا  حول سياقمشروع  ال  نجزهاأ  ةفي إطار دراس
، ةالريفيمناطق في التقنيات الطاقات المتجددة صغيرة السعة والمساواة بين الجنسين واستعمال  المدرة للدخل

. مجتمع الريفيال بناء قدراتلمشاريع تجريبية وأنشطة  فيها ذينفتلل ذات احتياجات ريفية ةاختيار منطقثم 
التجريبية عدد من المشاريع حيث سيتم تنفيذ والية المهدية في  منطقة شرباناختيار إلى  هذه العملية أفضتو

 الريفية لتنمية بعض المشاريع قطاع الفالحيفي ال ة السعةالمتجددة صغير اتالطاق الستعمال تكنولوجيات
 يةالريف المجتمعات . باإلضافة إلى ذلك، حدد التقييم احتياجات بناء القدرات لسكانالخاصة المدرة للدخل

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

 رانباألدجاج والول تربية النح يادينفي مجددة تعتمد على كفاءة استخدام الطاقة واستعمال الطاقات المت التي
زراعة أشجار و، وغيرها األشجار أشجار الزيتون واللوز وتطعيمب االعتناءووتقليم أشجار الفاكهة  ارواألبق

، 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 ، وفالحيةلتحسين تسويق المنتجات الغذائية ال التجارية عالماتتقنيات التغليف وال، والعضوية



تنمية ريادة ، و""األمل  لمرأة الريفيةل  فالحيةالتنمية ال عتحسين أداء مجم، 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 والمياه،  لكهرباء وضخنتاج االمتجددة إل اتالطاق

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

" REGENDوتنفيذ أنشطة بناء القدرات المذكورة أعاله بالتعاون مع شركاء مشروع "  إعدادوستقوم اإلسكوا ب
  .في تونس

 
 خلفية عامة - ثانيا  

 لسكانوالتحسين من نوعيتها وتقديم الدعم االقتصادي    ةيالريفالمجتمعات  إلى تطوير حياة    تهدف التنمية الريفية
البحث عن أفضل الوسائل و ، من خالل تنمية الموارد الطبيعي ةفالحيةمن األراضي ال لالستفادةهذه المناطق 

 الفقر بين سكان انتشارلتقليل من ل االقتصاديي توفير الدعم المساهمة فحياة والالتي تساعد على تحسين 
 .الريف

 
خاص بها  ورد رزقيجاد مإالريفية على المرأة التي تساعد المالية من الخدمات المالية وغير  ةيجاد حزمإ إن  
ومن ثم  وتحفيزها الريفيةالمرأة ة توعي تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من اقتصادياها تمكينل

كون عن طريق مشروع صغير يغالباً ما  ذيخاص بها وال ورد رزقتدريبها التدريب الالزم للبحث عن م
الفقر من أن على اعتبار  ، ثم مساعدتها للحصول على التمويل الالزم لهذا المشروع ، مدر للدخل خاص بها

 واتخاذعلى الذات    باالعتماد  حقيق الهدفاألهم لتالمرحلة  لتأتي    ، ةسمات النساء الريفيات في المجتمعات المحلي
 .مانألوا واالستقالل االقتصاديالقرار 

 
ا هنموفي متواصال ارتفاعا مجتمعات التي ما فتئت تشهد في حياة ال ةكبير ةهميأ فالحةلاقطاع  حتلي
 معنه أال إ ،ية والعلفوالحيوان ئيةالغذاالفالحية المنتوجات  على فيهاأدى إلى ارتفاع الطلب  ديمغرافي، مماال

اإلنتاج   فيلاتك  ارتفاعلى  إذلك    أدى  ، الجفافعلى غرار    المناخي  غيرالت  تأثيرات  تفشيالتقدم العلمي والبحثي و
 .فالحينصغار اللبالنسبة  ، خاصةة مستدام صفةوالتزود بها ب الطاقة بشكل عام وكلفة

 
الفالحي من  نتاجإلعنصر أساسي في قطاع الفالحة نظرا الستخدامها ضمن كل سالسل القيمة لتعد الطاقة 

قطاع ومع تطور  تغير المناخي.مع المياه والطاقة وال اً وثيق ارتباطا فالحةوترتبط ال. وعلف حيواناتغذاء و
لى عمليات إفتم اللجوء    ، كميات كبيرة من المواد الغذائية والفائضة عن الحاجة، استطاع اإلنسان إنتاج  فالحةال

 التبريد والتخزين، والتصنيع مع التركيز على سالمة الغذاء بالدرجة األولى.والتعبئة والتغليف، 
 
أساسيا في النهوض الطاقة المستدامة، تلعب الطاقات المتجددة دورا  أنواع  لحد من التغير المناخي عبر استخدام  ل

لضخ مياه الري   نظيفة بشكل موثوق وميسور، بقطاع الفالحة، حيث يمكن استخدامها إلنتاج طاقة كهربائية
وغيرها من استعماالت الكهرباء الممكنة ضمن سالسل القيمة لإلنتاجات الفالحية كالتبريد والتصنيع، وكذلك 

 لتحلية مياه الري  عالية الملوحة.  
 

القدرات النظرية والعملية في المجتمعات الريفية  بناءلمتكامل متنوع وبرنامج  لى تبنيإ عاله دعاأما ذكر 
التركيز مع    ة، الجمهورية التونسي  ، والية المهدية  منطقة شربان، في    ، منهاالريفية    المرأةتمكين  وأساسا    المختلفة
 .الجيدة فالحيةالقدرات في مجال الممارسات الالمجتمع المحلي في رفع  مؤسسات ومنظماتعلى 
 

حول التنمية الريفية   ختصاصاتاالمتعددة  سلسلة من الورشات    ضمن  –  األولىوستعنى هذه الورشة التدريبية  
وتوحد قوى الذي يلعب دور القاطرة التي تجمع  "األمل"لمرأة الريفية لبتطوير أداء مجمع التنمية الفالحية  –



جل تحسين أمن  الجمهورية التونسية،  والية المهدية،  شربان، معتمدية  ، في منطقة النفاتية النساء الريفيات
 .  لمجمعالمالية لالوضعية  تحسينو – فالحية أنشطة غالباوهي  –في الجهة  مردودية األنشطة االقتصادية

 
 التدريبية  ورشةال أهداف - الثثا
معتمدية  ، النفاتيةب "األمل" لمرأة الريفيةل الفالحية تطوير أداء مجمع التنمية من ورشة التدريبيةهذه ال مكنست

التسييرية اإلدارية وص قواالنعدد من حيث يشكو المجمع من  التونسية،الجمهورية والية المهدية،  شربان،
 60 ، حاليا هنيتجاوز عددوالالتي  التي تعيق تطوير أدائه وتحسين مداخيل النساء الريفيات المنخرطات فيه

   .ريفية ةامرأ
النساء من  عددأعضاء الهيئة التسييرية الحالية للمجمع وقدرات في بناء ية بيدرة التشورستساهم هذه الو

القانونية واإلدارية حول المسائل ، التسييرية الهيئة ضمنغبات في االنضمام مستقبال االروفيه  المنخرطات
 . معمجلل رية والماليةوالتسيي

 
اعتماد طرق تدريب من خالل  زممي  طبيقيوتنظري  أسلوب محاضراتعلى  دريبيةتعتمد هذه الدورة التس

تطبيقية ، تمارين ينتنافسية بين المشاركعمل ، فرق الحاالت، تمارين المحاكات اتنشيطة على غرار دراس
 لتطبيق مكتسباتهم الجديدة بطريقة تحاكي الواقع. ينعبر تغيير األدوار بين المشارك

 
 :التاليةواضيع لماب التدريبيةالورشة هذه تعنى سو

 ،قانون مجامع التنمية الفالحية الخاصة بالمرأة الريفيةحول  مقدمة عامة •

ملف الجلسات العامة، اإلدارية، ملفات العمال،  )الملفات الفالحيةالتنظيم اإلداري لمجامع التنمية  •
 ،.(، إلخاالنتخابات، ملف مجلس اإلدارة، المعامالت مع المنخرطات، مع مندوبية التنمية الفالحية

توثيق المداخيل والمصاريف، جمع مداخيل كراء المعدات، إدارة كراس   ، خراطاتنالتنظيم المالي )جمع اال •
 إلخ.(،الحسابات، 

 ،المالية التي تتمتع بها مجامع التنمية الفالحية وكيفية استغاللها الحوافز •

 ،الحصول على التمويالت وطرقتطوير مداخيل المجمع  •

 أدائه، حسينتحليل تشاركي للوضعية الحالية للمجمع والحلول المقترحة لت •

 ،كيفية انجاز مخطط عمل تشاركي •

 ،كمنهج إلعداد مخطط العمل التشاركي الطاقةالغذاء والماء وكيفية اعتماد منهج الترابط بين  •

  .المناخية تالطبيعية في الجهة والتأقلم مع التغيرامنافع هذا المنهج من أجل ضمان استدامة الموارد  •
 
 أهم مخرجات الورشة التدريبية –ا  رابع

التنمية الفالحية للمرأة  مجمعمجلس إدارة  أعضاءرفع كفاءة  يالتدريبية فه ورشةال هذهأما أهم مخرجات 

 اإلدارية يتعلق بالمسائل فيما التونسية، الجمهورية والية المهدية،  شربان،معتمدية  النفاتية،بالريفية "األمل" 

تشخيص تشاركي للوضعية   انجاز  ، وكذلك  .وهو ما سيسمح بالنهوض بأنشطة هذا المجمع  ، والمالية  التسييريةو

مع المحافظة على  هالحالية للمجمع ووضع مخطط عمل سنوي قادر على النهوض بأداء المجمع ورفع عائدات

 التي 2030م مع أهداف التنمية المستدامة لعام ءالالطبيعية في الجهة بما يت المواردخالل استدامة  منالبيئة 

والمياه  غذاءجع على تحقيق اإلدارة البيئية الجيدة التي تشمل الوالتي تش 2015األمم المتحدة عام  اعتمدتها

الموارد الطبيعية وتعزيز سبل العيش واألمن الغذائي والمائي واستدامة الطاقة  استدامةوالطاقة من خالل 

 وتحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة الدخل.

 



 واللوجستية التنظيمية التفاصيل -ا  خامس
مركز بمقر  ، 2020 أوت/أغسطس/آب 21و 20، 19 ، يامأثالثة على مدى لورشة التدريبية ا عقد سيتم

 العربية اللغة اعتماديتم سو .الجمهورية التونسيةوالية المهدية،  معتمدية شربان،  ،االشعاع الفالحي بالنفاتية
  .عمل لغةك
 النفاتيةب  "األمل"  لمرأة الريفيةلمجمع التنمية الفالحية  مجلس إدارة  عضاء  أ  التدريبيةورشة  الهذه    في يشاركسو
المنسقة الجهوية للمرأة و، شربانب خلية اإلرشاد الفالحيعدد من ممثلي و المنخرطات فيه النساء عدد منو

في  مشاركةشهادات  همسيتم منحو .فردا 15الى  المشاركين يصل عددن أويمكن . المهديةوالية في الريفية 
 .التدريبية لدورةانهاية 

 
 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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