
  بالغ صحفي
  

  ندوة وطنیة حول
  المرأة الریفیة، إدارة الموارد المائیة والتغیرات المناخیة

  
تحت إشراف معالي وزیرة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنین، السیدة سارة كانون الجرایة، وفي إطار االحتفال بالیوم 

لبحوث "كوثر" بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة العالمي للمرأة الریفیة، ینظم مركز المرأة العربیة للتدریب وا
أكتوبر  25والمسنین بتونس ندوة وطنیة حول "المرأة الریفیة، إدارة الموارد المائیة والتغیرات المناخیة"، وذلك یوم السبت 

  بنزل البلفدیر تونس العاصمة. 2008
  

یشمل تقدیما ع المرأة الریفیة، إدارة الموارد المائیة والتغیرات المناخیة، تتناول الندوة في جزئها األول عرضا عاما حول أوضا
النوع االجتماعي ، ولمشروعي "كوثر" حول والنظم اإلیكولوجیة لتغیر المناخ الفالحيالقطاع یف یلتكلإلستراتیجیة الوطنیة 

حول إدماج النوع االجتماعي في التنمیة وفي التقریر الوطني التونسي أهم نتائج إضافة إلى عرض  المرأة الریفیة،والمیاه و 
تطویر مؤشرات النوع التصرف في الموارد المائیة في منطقة البحر األبیض المتوسط والتعریف بالمشروع النموذجي حول 

في حین تنتظم في الجزء الثاني مائدة مستدیرة حول  .AQUASTATوالفالحة  للمیاه االجتماعي إلطعام المنظومة العالمیة
  أثیر التغیرات المناخیة على أنشطة المرأة الریفیة.ت
  

یمثلون وزارة الفالحة والموارد المائیة  والمعهد الوطني للعلوم الفالحیة وجمعیة مشاركا  35قرابة أشغال الورشة یشارك في 
تنمیة المستدیمة ودائرة النهوض بالتشغیل والمسكن ورابطة المرأة والبیئة ومؤسسة الكاف للتنمیة الجهویة وجمعیة المرأة لل

كما  .المحاسبات وجمعیة الشبكة المتوسطیة للتنمیة المستدیمة ووزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنین ومركز "كوثر"
-یة والزراعةمكتب تونس ومنظمة األمم المتحدة لألغذ-یحضر أشغال الندوة ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  . المكتب شبه اإلقلیمي لدول شمال إفریقیا
  

ویشرف "كوثر" على تنفیذ مشروعین في مجال إدماج النوع االجتماعي في التنمیة وفي التصرف في الموارد المائیة یتعلق 
دارة مص ادر المیاه في منطقة األول، والذي یتنزل في إطاره تنظیم هذه الندوة الوطنیة، بإدماج النوع االجتماعي في تنمیة وإ

 18بالشراكة مع  CIHEAMالبحر األبیض المتوسط. ینفذ المشروع المركز الدولي للدراسات العلیا الزراعیة المتوسطیة 
بلدا من منطقة البحر األبیض المتوسط، ویشرف مركز "كوثر" على تنفیذ المشروع  14منظمة حكومیة وغیر حكومیة من 

فیتمثل في إدماج مؤشرات النوع االجتماعي في منظومة المعلومات العالمیة عن المیاه  في تونس. أما المشروع الثاني
وضع مؤشرات النوع االجتماعي ضمن هذه المنظومة التي تعد حیث عهدت إلى "كوثر" مهمة  AQUASTATوالزراعة 

  من بین أكثر المواقع زیارة في منظومة األمم المتحدة. 
  

تمكین المرأة الریفیة من الحصول على الخدمات المدنیة" الذي مشروع حول " " على تنفیذ وبدعم من األجفند، یشرف "كوثر
یهدف إلى النهوض بالوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة الریفیة من خالل تقدم صورة دقیقة حول مدى وصول المرأة 

ة الریفیة إلى  ة األساسیة التي تحتاجها في حیاتها -الخدمات المدنیّ الیومیة وهي التعلیم والتدریب المهني والقانون  المرفقیّ
حداث المنشآت االقتصادیة وذلك من أجل بلورة توصیات لفائدة صانعي السیاسات في اتجاه النهوض بأوضاعها  والصحة وإ

الة. وضمان وصولها وحسن انتفاعها بالخدمات المذكورة في    إطار إدارة غیر مركزیة وفعّ


