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11 August 2021 

ORIGINAL: ARABIC 

 

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  األمم المتحدة جنةل

 ومستدام ورشة عمل حول تعزيز استخدام التكنولوجيات الخضراء من أجل قطاع زراعي منيع 

 2021أغسطس  آب/ 18-17فندق كمبنسكي عمان، األردن، 
 

 

 جدول األعمال  
 

   2021آب/أغسطس  17 -  اليوم األول، الثالثاء
   

 التسجيل           09:00 – 08:30
 

 الجلسة االفتتاحية 
 

 كلمات ترحيبية من قبل:   09:30 – 09:00

 معالي المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة   -

السيدة ريم النجداوي، مسؤولة قسم سياسات الغذاء والبيئة/ مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد   -

 الطبيعية في اإلسكوا

 

 ورشة ال" وهدف تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة العربيةلمحة عن مشروع " 

مجموعة تغير المناخ أّول، قسم سياسات الغذاء والبيئة/ اقتصادي السيد رامي سابيال، مسؤول    -

 واستدامة الموارد الطبيعية في اإلسكوا 

 

 تعريف بالمشاركين 
 

 متعلقة بأنشطة ما بعد الحصاد والتصنيع الغذائي ال جلسة حول التكنولوجيات الزراعية الخضراء 
 

 ية لدى قسم سياسات الغذاء والبيئة/ مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في اإلسكوا استشار  – السيدة ساره دانيال 

 

 استعراض سريع لمحتوى الورشة التدريبية   10:30 – 09:30

 عامة حول: ةجلس

 ؛التصنيع الغذائي والممارسات الخضراء المتعلقة به -

 .الحفظ البيولوجي للمنتوجات الغذائية -

 

 مناقشة مع أسئلة وأجوبة    

 

 مجففات الشمسية جلسة عامة حول ال    11:00 – 10:30

 مناقشة مع أسئلة وأجوبة  

 

 استراحة  11:30 – 11:00
 

 

 

 

 



 

 

 استخدام المجففات الشمسية بجلسة حول التصنيع الغذائي  
 

 استشارية لدى اإلسكوا     –السيدة كارول الهاشم 

     

في تجفيف الفاكهة والخضار باستخدام المجففات  للمرشدين الزراعيينبناء المهارات التقنية  -   13:50 – 11:30

                                      ؛الشمسية

الشمسية للتعاونيات النسائية  تدريب التي نظمتها اإلسكوا حول المجففاتالة نتائج ورشة كمشار - 

  ؛العاملة في التصنيع الغذائي في لبنان

 . تقديم وشرح دليل المدّرب حول استخدام المجففات الشمسية - 

 مناقشة مع أسئلة وأجوبة  
 

 تقييم  ال  14:00 – 13:50
 

 اليوم األول للورشة أعمال اختتام 
 

 2021آب/أغسطس   18 -  اليوم الثاني، األربعاء
 

 تسجيل  ال 09:00 – 08:30
 

 الجلسة االفتتاحية 
 

،  "تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة العربيةكلمة افتتاحية ولمحة عن مشروع "  09:30 – 09:00

 ورشة الوهدف 

 أّول، قسم سياسات الغذاء والبيئة/ مجموعة تغيراقتصادي السيد رامي سابيال، مسؤول  -

 واستدامة الموارد الطبيعية في اإلسكواالمناخ 
 

لمحة عن مجاالت التعاون والمشاريع المشتركة بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية واإلسكوا بهدف  

 تعزيز الزراعة المستدامة واألمن الغذائي في المنطقة العربية 

 العربية للتنمية الزراعية  المكتب اإلقليمي للمشرق العربي للمنظمة ة المهندسة فداء روابدة، رئيس -
 

 تعريف بالمشاركين 
 

 زراعية في الحقل ال  ها متعلّقة بأنشطة ما قبل الحصاد وتطبيقاتالجلسة حول التكنولوجيات الزراعية الخضراء 
 

 الطبيعية في اإلسكوا استشارية لدى قسم سياسات الغذاء والبيئة/ مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد  – السيدة ساره دانيال 
 

 جلسة عامة حول:    10:30 – 09:30
   ؛األسمدة الخضراء -

 . حصاد مياه األمطار  -

 مناقشة مع أسئلة وأجوبة  
 

 األمطار  مياه حصادتكنولوجيا جلسة حول تطبيقات 
 

 استشاري لدى اإلسكوا    –ذيب عويس  السيد

 

 وتطبيقاتها في األردن )الجزء األول( األمطارجلسة تقنية حول تكنولوجيا حصاد مياه   11:30 – 10:30

 مناقشة مع أسئلة وأجوبة 
 

 استراحة   12:00 – 11:30
 

 ؛ وتطبيقاتها في األردن )الجزء الثاني( جلسة تقنية حول تكنولوجيا حصاد مياه األمطار   - 13:50 –12:00

 .لمرشد الزراعي حول أنظمة حصاد مياه األمطار" ل المدرب تقديم وشرح "دليل -

 مناقشة مع أسئلة وأجوبة 
 

 التقييم    14:00 – 13:50

 

   الورشة أعمال اختتام 


