


 یهدف مشروع                                      أساسا إلی تقلیص نسب الفقر وتحقیق
 االدماج االجتماعي عبر حلول مبتکرة لتطویر نسبة وکیفیة مشارکة املرأة يف
قطاع األغذیة الزراعیة سواء کعاملة أو موظفة أو کباعثة مشروع يف القطاع

 یقوم املشروع یلع نموذج االبتکار االجتماعي الریفي الذي یتم تبنیه حسب
 الحاجیات والعادات املحلیة لکل منطقة مستهدفة باملشروع وهو ما سیجعل
استعدادا أکثر  القطاع   هذا  بعث مشروع يف  أو  العمل  الراغبات يف    النساء 
وتحقیق ولإلنتاج  السوق  بهذا  لاللتحاق  یکفي  بما  جاهزات  تصبحن    لکي 
 النجاح والتطور یلع مستوى املعارف واملداخیل ولکي تصبح عنصرا فاعال
املرأة، خاصة الرجال وطاملا تعرضت فیه  إلی    يف قطاع طاملا تمت نسبته 
 يف الوسط الّریفي، لعدید الصعوبات والعراقیل یلع غرار التهمیش والعمل

الهش وضعف األجور وظروف التنقل الخطیرة واالستغالل املادي وغیرهم

واالمکانیات واملهارات  املعارف  مستوى  یلع  واإلنجازات  التطورات  هذه   کل 
   سیتم العمل علیها خالل املسار التدریبي ، الذي یضعه مشروع

   یلع ذمة املشارکات 

 يف والیة مدنین، یهدف املشروع إلی تحفیز مشارکة املرأة يف قطاع األغذیة
 الزراعیة، السیما تصنیع منتجات الصید البحري ویلع وجه الخصوص سرطان
 البحر األزرق. وسیتم تکوین ومرافقة 20 سیدة وشابة بهدف تدعیم قدراتهن
یلع یساعدهن  بما  الریفي  االجتماعي  االبتکار  نموذج  حسب   ومهارتهن 

الحصول یلع وظیفة مستدامة

ماهو الهدف01.
من هذا املشروع؟ 
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  یستهدف املسار التدریبي النساء الالتي

من هن النساء 02.
املستهدفات بهذا املشروع؟ 

سیدة و شابة

20

تتراوح أعمارهن
بین 18 و 45 سنة 

حامالت للجنسیة التونسیة 

 ال یعملن حالیا وال یتابعن دورات تدریبیة أخرى وال یتلقین دروسا 
أخرى يف الوقت الحالي

مقیمات  بوالیة مدنین 

  یرغبن يف إیجاد عمل  يف قطاع تحویل منتوجات الصید  
البحري ،خاصة يف عالقة بسرطان البحر األزرق ویعمرن استمارة

 الترشح  یلع الرابط التالي 

مدنین

الرابط 

https://fr.surveymonkey.com/r/InnovAgroWoMed-Medenine


ساعة 600
10 أشهر تنطلق يف 600 ساعة موزعة یلع  التدریبي یلع   یحتوي املسار 

 شهر جوان 2021 وتنتهي يف شهر مارس 2022

 یضم هذا املسار التدریبي دورات تدریبیة حضوریة وأخرى عن بعد وحصص
وزیارات میدانیة وحصص مرافقة ویوفر فرص توظیف عن  أشغال تطبیقیة 
 طریق أنشطة الربط مع املؤسسات يف والیة مدنین، وفرصة املشارکة يف

مخیم تدریب يف صقلیة بإیطالیا
 باإلضافة إلی التدریب الفني (تقنیات تحویل سرطان البحر األزرق)، یتضمن هذا
 املسار التدریبي محاور تتعلق بثقافة املؤسسات، والتمکین الرقمي، واالبتکار
تقدیم سیتم  کما  املستدامة.  والتنمیة  االجتماعي،  واالندماج   االجتماعي، 

الدعم من حیث املهارات الحیاتیة (املهارات التنمیة البشریة

املسار 03.
02.التدریبي 

دورات تدریبیة حضوریة

دورات تدریبیة عن بعد

حصص أشغال تطبیقیة

زیارات میدانیة

ساعة تدربیة 

یلع امتداد 10 أشهر 
مارس 2022جوان 2021

600

(



محتوى املسار04.
التدریبي
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مهارات من  املشارکات  تمکین  إلی  التدریبي  املحور  هذا   یهدف 
 ومعارف يف مجال ثقافة املؤسسات مما یمکنهن من فهم کیفیة

تسییر املؤسسات وطریقة عملها وحقوقهن وواجباتهن

0 10 20 3  الوحدة األولی
 ثقافة املؤسسة

ساعة 
30 املحور األول1

ثقافة املؤسسات

ساعة 
30 املحور الثاني2

التمکین الرقمي 

الهدف

الوحدة الثانیة
  التسویق والتشبیك

الوحدة الثالثة
التثقیف املالي

 یهدف هذا املحور التدریبي إلی تمکین املشارکات من مهارات رقمیة
االجتماعي التواصل  مواقع  استغالل  من حسن  تمکنهن   والکترونیة 

واستعمال االلیات والقنوات املبتکرة للبحث عن وظیفة

0 10 2  الوحدة األولی
املعارف الرقمیة

الهدف

الوحدة الثانیة
التجارة الرقمیة

 محتوى املحور

 محتوى املحور



 یهدف هذا املحور الی تمکین املشارکات من املعارف األساسیة التي
لالقتصاد املنظم  واإلطار  االجتماعي  االبتکار  فهم  من   تمکنهن 
املشاریع من  النماذج  بعض  یلع  والتعرف  واالجتماعي   التضامني 

 املبتکرة اجتماعیا

0 10 2  الوحدة األولی
أساسیات االبتکار االجتماعي

ساعة 
15 املحور الثالث3

أساسیات االبتکار االجتماعي

ساعة 
15 املحور الرابع4

التنمیة املستدامة

الهدف

الوحدة الثانیة
االطار التنظیمي لالقتصاد التضامني االجتماعي

 یهدف هذا املحور الی تمکین املشارکات من املعارف األساسیة التي
 تمکنهن من اکتشاف مفهوم التنمیة املستدامة والنوع اإلجتماعي
 وأهداف أجندة 2030. هذا املحور سیمکن املشارکات أیضا من تدعیم
قطاع يف  الطبیعیة  للموارد  الجیدة  اإلدارة  مجال  يف   قدراتهن 

األغذیة الزراعیة

0 10 2  الوحدة األولی
مدخل إلی التنمیة املستدامة

الهدف

الوحدة الثانیة
0املسؤولیة البیئیة الوحدة الثانیة3

الشهائد

 محتوى املحور

 محتوى املحور



 یهدف هذا املحور الی تمکین املشارکات من مهارات حیاتیة رئیسیة
یلع غرار الثقة يف النفس والقدرة یلع العمل داخل مجموعات

0  الوحدة األولی1
القیادة والتنمیة البشریة

ساعة 
160 املحور الخامس5

القیادة والتنمیة البشریة

ساعة 
350 املحور السادس6

تدریب تقني قطاعي مختص
تحویل منتوجات الصید البحري : سرطان البحر األزرق

الهدف

املهارات من  املشارکات  تمکین  إلی  التدریبي  املنهج  هذا   یهدف 
واملعارف لالزمة واملطلوبة من الشرکات املوجودة يف جهتهن

0 10 2  الوحدة األولی
 مقدمة يف سلسلة القیمة:

تحویل سرطان البحر األزرق

الهدف

الوحدة الثانیة
عملیات وتقنیات اإلنتاج والشحن

 محتوى املحور

 محتوى املحور

: 



ملزید االستفسار وطلب05.
أکثر معلومات 

لتقدیم طلب املشارکة

زوروا صفحتنا یلع فیسبوك 
أو موقع املشروع الرسمي 

أو اکتبوا رسالة الکترونیة یلع هذا العنوان االلکتروني 
أو اتصلوا بالرقم التالي 

InnovAgroWoMed ENI CBC Med

www.enicbcmed.eu/projects/innovagrowomed

hedi.finance@cawtar.org

+ 216 50 787 152

او یلع الرابط التالي
الرابط 

https://www.facebook.com/InnovAgroWoMed
https://fr.surveymonkey.com/r/InnovAgroWoMed-Medenine


.05
 تم إنتاج هذه الوثیقة بدعم مالي من االتحاد األوروبي يف إطار برنامج                      .

 محتوى هذه الوثیقة هو مسؤولیة مرکز کوثر وحدها وال یمکن بأي حال من األحوال
اعتباره یعکس موقف االتحاد األوروبي أو الهیاکل اإلداریة للبرنامج

ENI CBC Med


