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– في منطقة النفاتية  تربية االبقارفي مجال المرأة الريفية  بناء قدرات حول ورشة تدريبية 

 شربان

 شربان، المهدية، الجمهوري ة التونسي ة 
 2021 حزيران/يونيو 3 و  2

 
 توضيحية  مذكرة 

 
 المشروع والتعاون خلفية  –  أوالا 
ة لنشر  المبادرة اإلقليمي  "مشروع    ذ بتنفي  سكوا( آسيا )اإل  لغربي    ة واالجتماعي    ةاالقتصادي    حدةاألمم المت    لجنة  تقوم

ل من  الممو    "(REGEND)   ة ة في المنطقة العربي  عة في المناطق الريفي  دة صغيرة الس  المتجد    ات اقتطبيقات 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 وغيره ر بتغي  من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأث  

لألنشطة    الئمةعة المدة صغيرة الس  المتجد    ات اقات الط  من خالل استخدام تكنولوجي    المبتغى  هذا  بلوغ وسيتم  
اعمة  . باإلضافة إلى ذلك، سيعرض المشروع المبادرات الد  ة للدخلالمدر    ة ة وتنمية المشاريع الخاص  اإلنتاجي  
التركيز على خلق فرص  ة وتمكين المرأة مع  ز استثمارات القطاع الخاص وتطوير المشاريع الريادي  التي تحف  

 العمل وتطوير سالسل قيمة متينة في نهج الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام. 
 

ة  لمناخ األنشطة اإلنتاجي  تقييم    اجراء   ، تم  تونسفي    الوسط الريفي  حول سياق مشروع  ال  نجزها أ  ةفي إطار دراس
ة،  عة في المناطق الريفي  دة صغيرة الس   اقات المتجد  ات الط  ة للدخل والمساواة بين الجنسين واستعمال تقني  المدر  
المجتمع    قدرات   تعزيز /بناءلأنشطة  عالوة على    ميداني ة مشاريع    ذ ينفلت  ذات احتياجات   ة ريفي    ة منطق  تحديد ثم  

عدد من المشاريع  حيث سيتم تنفيذ  ة  والية المهدي  في    منطقة شرباناختيار  إلى    ةهذه العملي    أفضت . وفيها   الريفي 
المشاريع  عدد من    طوير عة في القطاع الفالحي لت ة الس   دة صغيرالمتجد    ات الطاق  ات الستعمال تكنولوجي  الميداني ة  
  ان القدرات لسك    تعزيز / التقييم احتياجات بناءعملي ة    ت د د  . 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  مال الط  الغذاء والمياه والطاقة التي تعتمد على كفاءة استخدام الطاقة واستع
  األشجار   وز وتطعيم أشجار الزيتون والل  ب   االعتناء ووتقليم أشجار الفاكهة    ،واألبقار  رانب األجاج ود  الول  حالن  

  ضخ  ل  ةالفولطاضوئي  الطاقة الشمسية  استعمالرة للمياه والموف    ات الري  وتقني    ،زراعة أشجار الفاكهةو  وغيرها 
المياه   المياه والري   الملوحة  وتحلية  لمتكاملالدارة  اإلو،  عالية  الطبيعي  ة  الط  وة  لموارد  المتجد  استخدام    دةاقات 



لتحسين تسويق    ة عالمات التجاري  ات التغليف والتقني  ، وةة والزراعة العضوي  ة والطبي  المنتجات العطري  لتثمين  
تحسين أداء مجمع التنمية  ، و الرقميل  صوابما في ذلك الت   والبيع   تقنيات التسويق ة و فالحي  ة ال المنتجات الغذائي  

شربان وتحسين الوصول    منطقة   في ة  الريفي  لدى المرأة  تنمية ريادة األعمال  ، و""األمل  لمرأة الريفية ل  ة فالحي  ال
تعزيز قدرات المياه، و  لكهرباء وضخ  نتاج ادة إل المتجد    ات اقواستخدام الط    ة فالحي  إلى التمويل لتنمية األنشطة ال

النوع االجتماعي،  ادماج  التخطيط التشاركي،  )ة  قني  الت  و  المالي ة و  والتسيير  التخطيط   في مجاالت   بلدية شربان
الت   البلديات في  الريفي  دور  والخاص،    ،ةنمية  العام  القطاعين  بين  الشراكة  األموال،  الجيدة  الجمع  ممارسات 

وتنفيذ أنشطة    إعداد وستقوم اإلسكوا ب.  ة، إلخ.(ومية العمنارواإل  ، والنقل  ين ابم لللبلدية  اأساطيل  إدارة  في  لطاقة  ل
تعاونت  ، حيث  " في تونسREGENDمشروع "  ها في بالتعاون مع شركاء  سالفا القدرات المذكورة    تعزيز/بناء 

ورشة تدريبية حول  عداد وتنفيذ  إل   في والية المهدي ة شربان  في  لإلرشاد الفالحي    ةالترابي    ةالخلي  مع  اإلسكوا  
الن ساء الريفي ات المنخرطات في مجمع  مجموعة من    لفائدةبناء قدرات المرأة الريفية في مجال تربية االبقار  

  يومي خالل  الجمهورية التونسية،    والية المهدية،في  ،  منطقة شربان التنمية الفالحية للمرأة الريفي ة "األمل" في  
 .  2021يونيو/حزيران   3  و 2
 

 خلفية عامة  –  اثانيا 
هذه    ان لسك  عم االقتصادي  تها وتقديم الد  وتحسين نوعي    ة ي  الريفالمجتمعات  إلى تطوير حياة    ة تهدف التنمية الريفي  

البحث عن أفضل الوسائل التي  و، من خالل تنمية الموارد الطبيعي ة  ةفالحي  من األراضي ال   لالستفادةالمناطق  
 . الريف انالفقر بين سك   انتشار من  حد  لل االقتصادي عم حياة والمساهمة في توفير الد  التساعد على تحسين 

 
خاص بها   ورد رزق ة على إيجاد م ة التي تساعد المرأة الريفي  ة وغير المالي  إيجاد حزمة من الخدمات المالي   إن  

ومن ثم    وتحفيزها   المرأة الريفية ة  توعي  تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من   اقتصاديا لتمكينها  
كون عن طريق مشروع صغير  يالباً ما  غ  ذي خاص 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  
  واتخاذ على الذات    باالعتماد   غايةلتأتي المرحلة األهم لتحقيق ال  ، ةات في المجتمعات المحلي  سمات النساء الريفي  

 مان. ألوا  قتصادياال واالستقالل القرار 
 
ا  حتل ي تشهد    كبيرة   ة هميأ  فالحة لقطاع  فتئت  ما  التي  المجتمعات  حياة  ا  ه نموفي  متواصال  ارتفاعا  في 
اديمغرافي،  ال   ه معأن    ، إال  ة والعلفة والحيواني  الغذائي  ة  الفالحي  على المنتوجات    فيها أدى إلى ارتفاع الطلب    مم 

اإلنتاج    ف يلاتك  لى ارتفاع إذلك    ى أد  ،  الجفافعلى غرار    ر المناخي غي  الت  تأثيرات ي  تفش  التقدم العلمي والبحثي و
 . فالحينلصغار الة، بالنسبة ة خاص  مستدام صفة د بها باقة والتزو  الط   بشكل عام وكلفة 

 
من    فالحيال  نتاج إلالقيمة لسالسل    كلالستخدامها ضمن    نظرا  فالحة ا في قطاع الا أساسي  نصرً ع  اقة  تعد الط  
ً وثيق   ارتباطا   فالحة وترتبط ال.  وعلف   حيوانات غذاء و قطاع  ر  ومع تطو    ر المناخي.تغي  اقة والمع المياه والط    ا

لى عمليات  إجوء  فتم الل    ،ة والفائضة عن الحاجة  من المواد الغذائي    ة ات كبيرنتاج كمي  إ نسان  استطاع اإل  ،فالحةال
 ولى. بالدرجة األ ركيز على سالمة الغذاء  الت  مع  صنيع والت   خزين،بريد والت  الت  و غليف، عبئة والت  الت  
 
حون  حيث يقوم الفال    التونسي ة   الجمهوري ة  المهدي ة،والية    ،شربان  منطقة   بقار النشاط الرئيسي فيتربية األ عتبر  ت
بدورها تجميع الحليب ثم  والتي تتولى    " الفوز"نتاج الحليب وبيعه الى الشركة التعاونية للخدمات الفالحية  ب

 بيعه في إطار اتفاقيات مسبقة لشركات التعليب والتوزيع. 
القطاع يشكو   االخيرة  هذا  السنوات  ترد    في  الجفاف  وذلك    وتدهور    من  لسنوات  السلبية  التداعيات  بسبب 

كما يعاني    بة واليد العاملة وغيرها من عناصر اإلنتاج.واالرتفاع المتواصل ألسعار األعالف الخشنة والمرك  
العلفية  المواد    عدد من   راد استيالقطاع من تراجع سعر صرف الدينار التونسي الذي تسبب في تضخم كلفة  

 . نتاج الحليب إبقار وتربية األ  المستعملة في 



على مواصلة  حيث أصبحوا غير قادرين    ين وتراكم ديونهمخسائر المرب    تفاقم ساهمت كل هذه العوامل في  
تخلي عن قطعانهم وفقدانهم مورد رزقهم  الى ال  وهو ما دفعهم  الرتفاع التكلفة   الظروف نظراً العمل في هذه  

 الوحيد.  
 

دعا   أعاله  ذكر  التدريبية  لى  إما  الدورة  هذه  الورشات    –   ستعنى   والتي تنظيم  من  سلسلة  دة  متعد  الضمن 
ساء الريفي ات في منطقة شربان  مجموعة من الن  تعزيز قدرات  و   بناءب   –ة  نمية الريفي  االختصاصات حول الت  

  عد ستسا )أهم نشاط اقتصادي في الجهة( حيث    بقارتربية األمجال  في    )والية المهدي ة، الجمهوري ة التونسي ة( 
المحافظة في  حات ووبذلك دعم مداخيل الفال  تحسين اإلنتاج    في هذه الدورة التدريبية على   المكتسبة   رفاالمع

 لبان بالجهة. نتاج األ إمنظومة  استدامة  علىنفس الوقت على القطيع و
 
 التدريبية  ورشةال أهداف  –ا لثا ثا

  خاصةً و   بقار األ تربية  مهارات في مجال    اكتساب حة من  إلى تمكين المرأة الفال  ورشة التدريبي ة  ال تهدف هذه  
لتغذي األساسية  التدريب   ن مك  يسكذلك    نتاجها إوتحسين    تها المبادئ  النظري ة  القدرات  تعزيز  و  بناء من    هذا 

في    والية المهدي ة، الجمهوري ة التونسي ة   ، شربان  منطقة في    ات الريفي  ساء  الن  لمجموعة من    والعملي ة   والمعرفي ة 
ً ا نتإ التي يمكن  الزراعات العلفية  مجال  هام للقطيع.  تحقيق توازن غذائي  من أجل جها محليا
 

  التطبيقي   البعد وبين البعد النظري    ةراوح م  المت يللتدريب، حيث س حديثة  الطرق  الة على  ستعتمد الورشة التدريبي  
  نبعضه حات بين  الفال  بتجارب    واالستئناسراء والتجارب الميدانية  عتماد المقاربة التشاركية لتبادل اآلا  مع

 عملهن اليومي. إطار  تطبيقه بسالسة في بالتالي  و ورشة محتوى الن من بالتمك   لهن يسمح س ما وهو  البعض 
 
ً  ،ة التدريبي  الورشة هذه تعنى  س  :التالية واضيع لماب،  أساسا

 بقار بالمبادئ األساسية لتربية األالتعريف   •

 بأهم الزراعات العلفية   فيالتعر   •

   الحليب  إنتاج مرحلة حمل ومرحلة النمو، ال في مرحلة  حاجيات البقرة: •

 نتاجية للبقرة واإلالعوامل المؤثرة على القدرة االستهالكية أهم  •

 مراحل إنتاج الحليب أهم   •

 جل الحفاظ على نظافة الحليب أالممارسات الجيدة من  •

 اإلنتاجية وجودة الحليب هم العوامل المؤثرة على أ •

 ناجمة عن سوء التغذية وكيفية تفاديها الاألمراض  •

 
 التدريبية   ورشةمخرجات ال –ا بعا ار

 :  ةالتدريبي   ورشةال هذه مخرجات  أهم  من 

تربية  في مجال  ة(  شربان )والية المهدية، الجمهورية التونسي    في   المرأة الريفي ة  قدرات رفع  و  بناء  •
 . بقار األ

 . نتاج الحليب إو  بقار تغذية األ تنمية القدرات والمهارات في تقنيات   •

 . حات في مجال الزراعات العلفية ودورها في تأمين تغذية سليمة لألبقار رفع قدرات الفال   •

  في   الفالحي ة للمرأة الريفي ة "األمل"  في مجمع التنمية  منخرطات نساء اللل  ة الجماعي    القدرات   تعزيز •
 . ونظافة الحليب  اإلنتاجية والمحافظة على جودة تحسين مجال 

 
 ة واللوجستي   ةالتنظيمي   التفاصيل  –ا خامسا 



 . الجمهورية التونسية   والية المهدية،  ، في شربان 2021يونيو/حزيران    3و    2  يومي لورشة التدريبية  ا  عقد م   سيت 
 
 . عمل لغةك العربية  اللغة اعتماد يتم س
 
التدريبية مجموعة منيشارك في  س الالن    الورشة  الريفي ات  للمر  في   منخرطات ساء  الفالحية  التنمية  ة  أمجمع 

  ات مجموع عدد المشارك  صل ييمكن أن    .والية المهدية، الجمهورية التونسي ة ،  شربانمنطقة  "األمل" في  ة  الريفي  
 . ورشة التدريبية ال في نهاية  مشاركة شهادات  نهمنح  سيتم  و.  ة مشارك 15لى إ
 

 المراسالت واالستفسارات   – اا سادس
المعني    سيتم   من  كل  بين  اإلالتنسيق  في  الترابي  خلي  الوسكوا  ين  الفالحي  ة  لإلرشاد  والخبراء  شربان  في  ة 

 االتصال عند الحاجة  رجىوي  .لتسهيل مهام تنفيذها ة  التدريبي  الورشة    ص بخصووالمشاركين    صينالمتخص  
 :التالية  العناوين على
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