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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 الزراعية الخضراء التكنولوجياتورشة عمل تدريبية حول 
 2021 يوليو/تموز 14-13و 7-6، الجمهورية اللبنانية، قب الياس، البقاع

 مذكرة توضيحية 

 خلفيةال -أوالا 

كالمياه  ندرة الموارد الطبيعية منها مهمةالمنطقة العربية تحديات  القطاع الزراعي في واجهي
الزراعية  ضعف البنية التحتيةوالوصول إلى األسواق و المدخالت الزراعيةصعوبة الحصول على و
تأتي الحاجة إلى تكثيف الجهود لدعم القطاع  ،على ما تقدم . بناء  المناخي وغيرها من التحدياتتغير الو

الخضراء التي تعمل على تحسين كفاءة اإلنتاج  تكنولوجياتالمنطقة العربية من خالل إدخال الالزراعي في 
 حماية البيئة واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.بالتوازي مع تأمين 

تعزيز "مشروع على تنفيذ  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(ولذلك تعمل 
 تعزيزالقدرات الوطنية في  بناءإلى  يهدف الذي "ة القطاع الزراعي في المنطقة العربيةمرونة واستدام

ز أنشطة المشروع على ثالثة بلدان عربية هي األردن وفلسطين ك  . وترمرونة واستدامة القطاع الزراعي
ة التي يواجهها القطاع الزراعي في كل منها.لتحديات ل نظرا  ولبنان التي اختيرت  يتضمن المشروع و الملح 
 على المستوى الوطنيالقيمة الغذائية وتعزيز استدامة سلسلة أنشطة بناء قدرات وتنفيذ  يةتطوير مواد تدريب

 .في البلدان المستهدفة

 تصنيع مجال في التي تعملالتعاونيات الصغيرة  وخاصة  ، الزراعةيواجه قطاع في لبنان، 
كما وأن ه استنادا  إلى  .لمنتججودة اضمان و االنتاج والتسويق، باستدامة كثيرة تتعل قتحديات األغذية، 

النساء اللبنانيات العامالت  أن   تبي ن ،لألمم المتحدة األغذية والزراعةعن منظمة  2020تقرير صدر عام 
ها جائحة تالذي تفاقم بسبب األزمة المالية والقيود التي فرضو 1في إنتاج الغذاء يعانين من الفقر المتزايد

 . 19-كوفيد 

                                                      
 األزمةالمعنية بتقييم تأثير  والزراعة األغذيةصادر عن بعثة منظمة . تقرير خاص (2020منظمة األغذية والزراعة ) 1

 Special Report FAO Mission To Assess The Impact Of The Financial]. القطاع الزراعي بالجمهورية اللبنانية المالية في

Crisis On Agriculture In The Republic Of Lebanon] :روما. متوف ر على الرابط التالي .

http://www.fao.org/3/cb1164en/cb1164en.pdf 
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(، وبلدية قب UNIDOبناء  على ذلك، تتشارك االسكوا مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )
قب الياس، و"جمعية سوا للتنمية" )جمعي ة محل ية( في تنفيذ  فيالياس، والمعهد الفني للصناعات الغذائية 

ضراء في سهل البقاع، وهي المنطقة الزراعية الزراعية الخ تكنولوجياتأنشطة بناء القدرات على ال
الزراعية  تكنولوجياتحول ال الرئيسية في لبنان. وتشمل هذه األنشطة إعداد "ورشة عمل تدريبية

تستهدف تعاونيات نسائية محلي ة تعمل في القطاع  2021تموز/يوليو  14-13و 7-6الخضراء" بتاريخ 
 .في لبنان الزراعي والغذائي

 تكنولوجيات خمسالزراعية الخضراء  تكنولوجياتحول ال ورشة العمل التدريبية ستستعرض
لتعاونيات المحلية التي تعمل في القطاع ممكن ان تستفيد منها ا ية خضراء غير مكلفة وسهلة االعتمادزراع

الطاقة باعتبارها تقنية تعتمد على  ات الشمسيةمجفف  ال، تكنولوجيات. ومن بين هذه الالزراعي والغذائي
 تكلفة بتخفيضبالتالي تساهم  ،ةإلنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات المجففة ذات النوعية الجيدالمتجددة 
   .والتقليل من هدر وفقد الطعام تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراريو الطاقة

ا ثاني  األهداف  -ا

القطاع الزراعي تهدف ورشة العمل التدريبية إلى تعزيز قدرات التعاونيات المحلية العاملة في 
مطلوبة منتجات غذائية جديدة  صناعةواستكشاف إمكانية  اتحسين إنتاجهعلى في منطقة البقاع والغذائي 

 التعاونياتوسيتم تعريف . ومرونة قطاع اإلنتاج الزراعي ما يساهم في ضمان استدامةبفي السوق 
ز االستهالك المستدام للموارد الطبيعية  تكنولوجياتخمس  على المشاركة في الورشة زراعية خضراء تعز 

حصاد مياه األمطار، األسمدة الخضراء،  تكنولوجياتالهذه تشمل ووتحس ن إنتاج القطاع الزراعي. 
وتطبيقاتها  فات الشمسيةلمجف  ا كذلك الورشة ستستعرضالحفظ البيولوجي لألغذية. والتصنيع الغذائي، 
وستعزز منتجات ذات جودة عالية.  فعاليتها في انتاج أثبتت قد كتقنية تجفيف خضراء بديلةومتطل باتها الفنية 

 : على المشاركين الورشة قدرة

ف على  •  ؛زراعية خضراء غير مكلفة وسهلة االعتماد تكنولوجياتالتعر 
 ؛إلنتاج منتجات مطلوبة في السوق هاعلى استخدام قدرةالتعرف على مفهوم المجففات الشمسية وال •
نة من المنتجات المجففة على تبني وصفات جديدةالقدرة  •  اإلنتاج؛التنويع في و مكو 
ف على  •  ؛المبيعاتزيادة تساعد في ورقمية( قليدية تعلة )اتسويق ف أساليبالتعر 
 ؛بهدف زيادة الربحجفيف للت األنسب والفواكه المحليةالخضروات القدرة على اختيار  •
صالحية المنتجات وتحسين إطالة بهدف الغذاء،  الخضراء في سالمة تكنولوجياتاالستفادة من ال •

 جودتها.

ا   المجاالت المواضيعية -ثالثا

فوائد تبني  حول تعزيز قدرات التعاونيات الزراعية ستركز ورشة العمل التدريبية على
 تطبيقية ةسيما المجففات الشمسية التي سيتم توفير إرشادات عملي  ال  ،الخضراءالزراعية  تكنولوجياتال

ة لإلنتاج الغذائي موضوعات أخرىالى ورشة العمل وستتطرق كما حول استخدامها.  سالمة ب تتعلق مهم 
المواضيع الورشة ستتضمن و .وتحسين سلسلة الغذاء ، وتطوير األعمالاالبتكار واإلبداع، التسويق، الغذاء

لة   أدناه:المفص 
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تهدف هذه الجلسة إلى تعريف المشاركين بشكٍل  :زراعية خضراء تكنولوجياتخمس استعراض  -
زراعية خضراء تساهم في تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية  تكنولوجياتعام على فوائد وتطبيقات 

 واستدامتها باإلضافة إلى تحسين اإلنتاجية وجودة المنتجات الزراعية.
 

 والتقنية تغطي هذه الجلسة الجوانب الفنية :ستخدام المجففات الشمسيةإعبر  صنيع الغذائيتال -
في منطقة البقاع في  تتم زراعتها عتماد المجففات الشمسية في إنتاج خضروات وفواكه معينةإل

 .لبنان
 

تغطي هذه الجلسة بعض مفاهيم وتطبيقات االبتكار واالبداع في التصنيع الغذائي  االبتكار واإلبداع: -
، من خالل استكشاف وصفات جديدة تعتمد على المنتجات المجففة باستخدام المجففات الشمسية

 .العالمة التجارية المناسبة للمنتجاتوالشعار وسم منها اختيار اإلولتسويق اباإلضافة الى أساليب 
 

ة ةي  هذه الجلسة اإلجراءات والممارسات العمل تشمل سالمة األغذية ونظافتها: -  الغذاءلسالمة  العام 
 مع التركيز بشكل خاص على التجفيف الشمسي. 

 
نقاش بين التعاونيات  سيشمل هذا اللقاء لقاء بين أصحاب المصلحة في سلسة القيمة الغذائية:  -

الجهات مؤسسات سلسلة القيمة الغذائية باإلضافة إلى ممثلين عن على طول  وأصحاب المصلحة
وضمان  القيمة الغذائية ةلتحسين سلسلوذلك البحوث المانحة وحاضنات األعمال ومراكز 

تتعلق بفهم متطلبات السوق الجلسة األولى مواضيع تغطي  ،يقسم االجتماع إلى جلستيناستدامتها. 
 .أوجه التعاون المستقبلية المحتملة بين المشاركينأما الثانية فتغطي مواضيع تتعلق ب

المتوفرين  مذكرة التوضيحية وجدول أعمال اللقاء)للمزيد من المعلومات، يرجى اإلطالع على ال
 ( https://bit.ly/3dzSXKZعلى الرابط اإلكتروني التالي: 

ا   شؤون تنظيمية -رابعا

 المشاركون - ألف

الغربي واألوسط في  من البقاع من تعاونيات زراعيةسيدات  ورشة العمل التدريبيةسيشارك في 
 .الغذائيتصنيع متخصصة بال لبنان

 اوتاريخ انعقاده ورشة العملمكان  -باء 

 ايام أربعةعلى مدى ظم نَوست  . البقاع، لبنان - في بلدية قب الياسورشة العمل التدريبية  عقدتس
  .2021تموز/يوليو  14-13و 7-6كالتالي: 

 اللغة -جيم 

 .ورشة العمل التدريبيةفعاليات المعتمدة في  العربية هي اللغة كون اللغةست

 الُمراَسالت -دال 

ه المر  التالي: نواالعنإلى  ورشة العمل التدريبيةسالت بشأن ات وج 

https://bit.ly/3dzSXKZ
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 رامي سابيال السيد
 في الشؤون االقتصادية مسؤول

 دائرة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، قسم سياسات الغذاء والبيئة
 اإلسكوا
 لبنانبيروت، 

 512 978 1 961+رقم الهاتف: 
  510 981 1 961+ رقم الفاكس:

 rami.sabella@un.orgالبريد إلكتروني: 

mailto:rami.sabella@un.org
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