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 مشروع النساء الريفيات للحصول على خبرات تأهيل

وزارة الشباب والرياضة

حازم محمد حبيب –الناصرية 

ويتضمن  30/6ترعى وزارة الشباب والرياضة دورة اعداد مدربين مشروع النساء الريفيات المزمع انطالقه بتاريخ 

.مشاريع صغيرة في القرى واالرياف

مضت عليه  وافاد د. عدنان السراجي مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في الوزارة ، ان هذا المشروع ليس جديدا لقد

ثالث سنوات بدأت به  وزارة الشباب والرياضة.واضاف السراجي المشروع يشمل اعداد مدربين بالحصول على 

دولية، وسيبدأون بعملية نصح وارشاد وتوجيه للشباب الباحثين عن  TOT خبرات اجنبية ثم يحصلون على شهادة

بين كل القرى واالرياف.وافاد موضحا اهمية  مشاريع عمل صغيرة.ويشمل اكثر من مليون ومائتي شخص متوزعين

مدربا بامكانيات فاقت امكانية المدربين  350المشروع بانه مشروع متكامل للشباب العراقي ولدينا االن اكثر من 

االجانب. وسوف نتعاون مع غرف التجارة في كل المناطق كونها تحمل خبرات كبيرة النها عملت مع منظمات 

سوف ينطلق هذا المشروع  بدءا   6/  30لمشروع ستراتيجي الن قواعده االساسية واضحة وفي المجتمع المدني. وا

..من النساء الريفيات بمشاريع صغيرة كالمناحل وصيد االسماك وصناعة شباك  الصيد وصناعة االطباق

ين ابدى مركز الزقورة من جانبه قال ثجيل كريم المدير التنفيذي لمركز الزقورة الجهة المشرفة على اعداد المدرب

تعاونا مع وزارة الشباب والرياضة في برنامج تاهيل الشباب بمشروع كيف تنشا مشروعك الصغير.لدى مركز 

الزقورة تجربة طويلة في مجال تدريب المدربين وصار اتفاق بيننا وبين وزارة الشباب حول الموضوع.. وعن 

خصوصية معينة حيث ان الفئة المستهدفة هي المرأة الريفية  خصوصية هذا  المشروع  قال ثجيل هذه التجربة لها

وتاهيلها القامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وهي في بيتها. وتم وضع منهج خاص لهذا المشروع واليوم نبدأ التدريب 

يرلتأهيل مدربين من الشباب على كيفية التعامل مع المرأة الريفية واقناعها ومساعدتها على اقامة مشروع صغ ..

مدير الشباب والرياضة كريم دشر الجهة المنسقة للدورة افاد عن عمل الوزارة الجديد لتأهيل الشباب في مجال اقامة 

مشاريع صغيرة اعتقد ان وزارة الشباب ارتأت اقامة مثل تلك الدورات للشباب للخروج من االطار العام السائد بانها 

.تهتم بالجانب الرياضي فقط

ك جوانب اخرى تهتم بها  مثل هذه الدورة التطويرية العداد المدربين لالشراف على حركة وتفعيل واكدت بان هنا

الواقع النسوي في القرى واالرياف.. واضاف دشر متفائال وعدنا الدكتورعدنان السراجي بان هناك عمال واقعيا لدعم 



سرة الريفية بدعم مالي كبير من وزارة القرى واالرياف باقامة مناحل خاصة وتطويرالواقع الزراعي وتطوير اال

..الشباب والرياضة. وان شاء اهللا باالستمرارية والطموح سوف ينجح هذا المشروع

وحضر التدريب حسن الوائلي عضومجلس محافظة ذي قارمعتبرا التدريب خطوة لالمام بالرغم من صعوبته قائال 

المستحيل , وتدريب اليوم هو كيفية الوصول للمرأة الريفية هو مشروع صعب الن خروج المرأة الريفية للعمل اشبه ب

القامة مشروع صغير داخل بيتها يدر عليها دخالً مادياً يعين العائلة وبالتالي يعين المجتمع من الناحية 

ن االقتصادية.اعتقد ان هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية للمجتمع.. وتابع تفاؤله بالمشروع وهذه المشاريع تجعل م

االنسان منتجا وخاصة المرأة الريفية كونها مقيدة لظروف المجتمع الذي تعيشه. حضورنا هذا اليوم للتعبير عن دعم 

مجلس المحافظة القامة مثل تلك المشاريع بشكل مباشر. وساطرح على الهيئة العامة مقترح دعم النجاح هذه 

..المشاريع

.كال الجنسين لتهيئة كادر تدريب عالي المستوى قبل الشروع بالعملويستمر التدريب السبوع في مدينة الناصرية ول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


