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ORIGINAL: ARABIC 
  

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  األمم المتحدة لجنة

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

 2021آب/أغسطس  24-23وزارة الزراعة في دولة فلسطين، 
 

 جدول األعمال  
 

   2021آب/أغسطس  23  اليوم األول، اإلثنين 
   

 التسجيل           09:00 – 08:30
 

 الجلسة االفتتاحية 
 

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

 ة يمدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة الفلسطين  ،السيد حسن أشقر     -   

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 
 

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

 

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

 عامة حول: ةجلس

 ؛التصنيع الغذائي والممارسات الخضراء المتعلقة به -

 .الغذائيةالحفظ البيولوجي للمنتوجات  -

 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 مرشدين الزراعيين بناء المهارات التقنية لل   -   13:50 – 11:30

                                     ؛  ةالشمسي 

نظمتها اإلسكوا حول المجففات الشمسية للتعاونيات النسائية العاملة  يةة نتائج ورشة تدريبكمشار   - 

 ؛ 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  اختتام 
 

 2021آب/أغسطس  24 الثالثاءاليوم الثاني، 
 

 التسجيل   09:00 – 08:30
 

 الجلسة االفتتاحية 
 

 ورشة  ال" وهدف تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة العربيةلمحة عن مشروع "   09:30 – 09:00

 استشاري لدى اإلسكوا –شحبري  "محمد أمين"السيد    -

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

 واستدامة الموارد الطبيعية في اإلسكوا 

 تعريف بالمشاركين 
 

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

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

 

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

 . حصاد مياه األمطار  -

 مناقشة مع أسئلة وأجوبة  
 

 جلسة حول تطبيقات حصاد األمطار 
 

 استشاري لدى اإلسكوا   –بو رميلة أوائل  السيد

 

 وتطبيقاتها في فلسطين )الجزء األول(  جلسة تقنية حول تكنولوجيا حصاد مياه األمطار  11:30 – 10:30

 مناقشة مع أسئلة وأجوبة 

 

 استراحة   12:00 – 11:30

 

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

 مناقشة مع أسئلة وأجوبة 

 

 التقييم   14:00 – 13:50

 

   اختتام الورشة


