
  
 

 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(    اللجنة االقتصادية 

 
الترويج  و ،وسائل التواصل االجتماعيلتسويق عبر  ا " حول   ةالريفي    ةدللسي  ورشة تدريبية  

التي تعتمد على الطاقة المتجددةللنشاطات المنتِ  "   جة 
 

 لبنان –  ارعك  – الشقدوف
 2021  يوليو/تم وز  26-27

 
 توضيحية  مذكرة

 
 المشروع والتعاون خلفية   –  أوالا 
ة لنشر  المبادرة اإلقليمي "مشروع    ذبتنفي  سكوا(آسيا )اإل  لغربي    ةواالجتماعي   ةاالقتصادي   حدةاألمم المت    لجنة  تقوم

ل من الممو   "(REGEND)  ةة في المنطقة العربي عة في المناطق الريفي دة صغيرة الس المتجد   اتاقتطبيقات الط  
الدولي ل السويدية  وكالةالقبل   سبل العيش وتحقيق مزايا  هذا  يهدف  (. وسيدا) ةلتنمية  المشروع إلى تحسين 

ة المجموعات  االجتماعي والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية وخاص    واالندماجاقتصادية 
ات الموارد  من تحدي  ار المناخ وغيرهر بتغي لتأث  شة، من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه واالمهم  

ة  لألنشطة اإلنتاجي    الئمةدة صغيرة السعة المالمتجد   ةاقمن خالل استخدام الط    الهدف  هذا  بلوغ  الطبيعية. وسيتم  
ز  . باإلضافة إلى ذلك، سيعرض المشروع المبادرات الداعمة التي تحف  ة للدخلالمدر    ةوتنمية المشاريع الخاص  

التركيز على خلق فرص العمل  استثمارات القطاع الخاص وتطوير المشاريع الريادي  المرأة مع  ة وتمكين 
 وتطوير سالسل قيمة متينة في نهج الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام.

 
ة  ي  اجراء تقييم لمناخ األنشطة اإلنتاج ، تم  لبنان في  في إطار دراسة أنجزها المشروع حول سياق الوسط الريفي  

ة،  عة في المناطق الريفي  دة صغيرة الس   اقات المتجد ات الط  ة للدخل والمساواة بين الجنسين واستعمال تقني المدر  
قدرات المجتمع    تعزيزو  أنشطة لبناءعالوة على  ميداني ة ة ذات احتياجات لتنفيذ مشاريع  منطقة ريفي تحديد ثم 

حيث يتم تنفيذ عدد من المشاريع   ارقضاء عك  في    الشقدوف بلدةة إلى اختيار  . وأفضت هذه العملي فيها  الريفي
ة  المشاريع الريفي  عدد من  طويرلت البلدة  عة في  دة صغيرة الس   ات الطاقات المتجد الستعمال تكنولوجي الميداني ة  
ان المجتمعات  القدرات لسك    تعزيزو  التقييم احتياجات بناءعملي ة    تدد خل. باإلضافة إلى ذلك، ح  ة للد المدر  
عة في  دة صغيرة الس   اقات المتجد ات الط  ة بما في ذلك استعمال تكنولوجي قة بأنشطتهم المعيشي العالذات  الريفية  
الغذاء والمياه  ذات العالقة بدة والممارسات الجي  ،ة للدخلر  ة المد  واألنشطة االنتاجي ات  القطاع  بين  الترابط 

استخدام الطاقة واستعمال الط  والطاقة  على كفاءة  الحياكة والتطريز  دة في ميادين  اقات المتجد التي تعتمد 
 وتنويعة لتحسين  ات التغليف والعالمات التجاري تقني رفع القدرة في ، وتصنيع المنتجات الزراعيةوالزراعة  و

للمرأة الريفية،    األنشطة اإلنتاجيةأداء    المنتجات وتقنيات التسويق والبيع بما في ذلك التواصل الرقمي، وتحسين 
وتحسين الوصول إلى التمويل لتنمية الشقدوف  ة في منطقة لدى المرأة الريفي واإلدارة    وتنمية ريادة األعمال

بلدية المياه، وتعزيز قدرات   تسخين دة إلنتاج الكهرباء واقات المتجد واستخدام الط    اإلنتاجية الريفيةاألنشطة  
 ة.والت قني    المالي ةاإلدارة  في مجاالت التخطيط و  الشقدوف



 
مشروع    ها فيبالتعاون مع شركاء  سالفا  القدرات المذكورة    تعزيزو  وتنفيذ أنشطة بناء  إعدادوستقوم اإلسكوا ب

"REGEND  التسويق  "  ورشة تدريبية حولعداد وتنفيذ  إل  الشقدوفبلدي ة  مع  عاون اإلسكوا  تت، حيث  لبنان " في
مجموعة  لفائدة    عبر وسائل التواصل االجتماعي، والترويج للنشاطات المنت جة التي تعتمد على الطاقة المتجددة"

وز/يوليو   27-26  في،  لبنان   ،ارفي قضاء عك    الشقدوف  في هذا المجال في بلدة  ين الناشط   السك ان من     . 2021تم 
 

 خلفية عامة  –  اثانيا 
هذه   ان لسك  عم االقتصادي  تها وتقديم الد وتحسين نوعي   ةي الريفالمجتمعات  إلى تطوير حياة    ةتهدف التنمية الريفي 

حياة والمساهمة  الالبحث عن أفضل الوسائل التي تساعد على تحسين  ومن الموارد الطبيعي ة    لالستفادةالمناطق  
 .الريف  ان الفقر بين سك    انتشارمن   حد لل  االقتصادي عم  في توفير الد 

 
رد رزق خاص بها ة على إيجاد مو  ة التي تساعد المرأة الريفي ة وغير المالي إن  إيجاد حزمة من الخدمات المالي 

الالزم    وتقديم التدريب  المرأة الريفية  تحفيزل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من تشك    لتمكينها اقتصاديا  
بها،   للدخل خاص    ر  رد رزق خاص بها والذي غالبا  ما يكون عن طريق مشروع صغير مد  للبحث عن مو  لها  

لتحقيق الهدف    ة، لتأتي المرحلة األهم  ات في المجتمعات المحلي النساء الريفي   يطال معظمعلى اعتبار أن الفقر  
 باالعتماد على الذات واتخاذ القرار االقتصادي واالستقالل واألمان.

 
المنتجات الزراعية يحتل   في    متواصال    أهمية كبيرة في حياة المجتمعات التي ما فتئت تشهد ارتفاعا    تصنيع 
ه مع التقدم  أن    ة، إال  ة والحيواني الغذائي على المنتوجات   ا أدى إلى ارتفاع الطلب فيهاغرافي، مم  وها الديمنمو  

بخاصة كلفة  ى ذلك إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج بشكل عام والمناخي، أد ر  ي تأثيرات التغي العلمي والبحثي وتفش  
مستداموالتزو  الطاقة   بصفة  لصغار  ةد بها  التكف  ، بالنسبة  ال يستطيعون  الذين  المولدات  المنتجين  بكلفة  ل 

 المزمن والمتزايد في لبنان وبخاصة في المناطق الريفية.الكهرباء    انقطاعالكهربائية الضرورية إثر  
 
.  الزراعي   نتاجإلا  مراحل  كلالستخدامها ضمن    نظرا  القطاعات اإلنتاجية الريفية  ا في  ا أساسيًّاقة عنصر  الط    تعد 
  ،الزراعة قطاع  ر  ومع تطو    ر المناخي.تغي والمع المياه والطاقة    ا  وثيق  ارتباطا    تصنيع المنتجات الزراعيةرتبط  وي

عبئة لى عمليات الت  إاللجوء    فتم    ،ةوالفائضة عن الحاجة  من المواد الغذائي  ةات كبيرنتاج كمي إنسان  استطاع اإل
 ولى.بالدرجة األركيز على سالمة الغذاء  الت  مع   صنيعوالت    خزين،بريد والت  الت  و  غليف،والت  

 
من  لعل   عوامل  لعدة  الريفي نتيجة  الوسط  ي يعانيه  ذال  التأخ رعمق يتبي ن  ،لبنان رات التنمية فيفي قراءة لمؤش  و

للوسط الحضري على حساب الوسط    كبرى  أهمية  إيالءحيث تم     ،والتشريعيةة  التنظيميو  ةالسياسي  أبرزها العوامل
معظم االستثمارات  شاملة  استراتيجية  غياب وفي    نالوسطي   سع بينة تت  جعل الهو    االمدن مم  إلى الريفي وتوجيه 

والمالية التي يعانيها لبنان   االقتصاديةة األزمة  حد ازدياد  . لكن مع الالمركزي ةلإلنماء الريفي ور تشريعية ط  وأ  
مر الذي قد األ،  وفرص العمل  لتنميةة لبحاجة ماس ة  عات المحلي تمجمالو  اتأصبحت البلدي   ،2019عام  منذ  
 .اإلنتاجية الريفية  األنشطةازدياد  هم في  ايس
 

  استخدامترشيد  تمكين القدرات وقدرا  هائال  من   وخلق فرص العمل يتطلب  كفاءة األنشطة اإلنتاجية  لكن رفع
المنتجات الزراعيةالنساء العامالت في مجاالت تحتاج   ،الموارد المتاحة. لذلك إلى بناء   والحياكة تصنيع 

الطاقة  استخدام  ة في ترشيد وخاص  ها على أحسن وجه  وتعزيز قدراتها لتحسين أدائها من أجل القيام بمهام  
على   واالعتمادة من أجل خفض كلفة الكهرباء  عة في التنمية المحلي دة صغيرة الس  الطاقات المتجد واستعمال  
د  ث وكذلك  د والملو   المستور  الوقود    مستدامة.  بطريقةبالطاقة  التزو 

 



ذ   أعاله دعا  ك  ما  ة في  ة والعملي القدرات النظري   تعزيزو  بناءومتكامل لع  متنو    تدريبي  ي برنامج لى تبن  إر 
التركيز على  مع   ،ار في لبنان في قضاء عك    الشقدوفبلدة ة في المرأة الريفي   خصوصا  وة  المجتمعات الريفي 

للتنمية   دةالقدرات في مجال الممارسات الجي   تعزيز وبناءالمجتمع المحلي في مات سات ومنظ  مؤس إشراك  
 .الريفي ة

 
 –ة  نمية الريفي االختصاصات حول الت  دة  ضمن سلسلة من الورشات متعد   –ة عنى هذه الورشة التدريبي وست  
استخدام وسائل التواصل االجتماعي من أجل التسويق وخلق  في مجال    الشقدوفسك ان بلدة  تعزيز قدرات  ب

 .استدامة ومسؤولية اجتماعيةصورة  
 
 التدريبية  ورشة ال أهداف   –ا لثا ثا

  الشقدوف  بلدة  سك ان من  لمجموعة    والعملي ة  النظري ة والمعرفي ةالقدرات  تعزيز  إلى    ورشة التدريبيةهذه ال  تهدف
عبر  “حول   على  التسويق  تعتمد  التي  المنت جة  للنشاطات  االجتماعي، والترويج  التواصل  الطاقة  وسائل 

   .المتجددة"
 

الورشة التدريبية على   حيث سيكون اليوم األول    .التطبيقي  عدالب على  و النظرية/التقنية المحاضرةستعتمد 

استراتيجية استخدام وسائل التواصل   عن أفضل أساليبللشرح النظري، والحديث    ا  للورشة التدريبية مخص ص

سي خصَّص اليوم الثاني للب ،  والخطوات الواجب اتخاذها والمنصات  المناسبةاالجتماعي والحمالت    عد بينما 

 .  واستخدام مختلف طرق الترويج   المحتوى  دارة وصنعإالتدريب على      سيتمالتطبيقي حيث  نظري ولا

 
 :التاليةالمواضيع  ب،  باإلجمال  ،التدريبيةالورشة  هذه    ت عنىس

 والخطوات الواجب اتخاذها قبل التخطيط مقدمة حول وسائل التواصل االجتماعي   •
 ةلخصوصية كل منص    وفقا   اختيار المنصات المناسبة •

والحمالت  التسويقية والتواجد على شبكة اإلنترنت  وسائل التواصل االجتماعي  استراتيجية استخدام   •
 الةبطريقة فع  

 إدارة وصناعة المحتوى  •
 اتعملية إدارة المنص   •

 اإلعالنات والمؤثرين وسفراء العالمة التجارية   •
 

 التدريبية    ورشة ال  جئانت –ا  بعا ار
 :  التدريبية  ورشةالهذه   نتائج   أهم  من 
  الشقدوف الزراعية والنساء الناشطات في هذا المجال في بلدة  تصنيع المنتجاتونية  اتعأعضاء   توعية •

 .الةاستخدام وسائل التواصل االجتماعي بطريقة فع    لحو
 .دارة وصناعة المحتوى الجيدإ  في  حضورال  قدرات  بناء •
 .دوات وطرق التسويق أمختلف وسائل التواصل االجتماعي و  على  حضورال  إطالع •
 .و الجمهورأبناء الثقة مع المستهلك    حول  الحضور  آفاق   توسيع •

 .ياتالمنصات وكيفية تخطي التحد سوء استخدام  عن    حضورال توعية •
 

 ة واللوجستي  ة التنظيمي  التفاصيل  –ا خامسا 
وز  27-26في  لورشة التدريبية  ا  عقدم   سيت  لبنان.،  ارفي قضاء عك    الشقدوففي بلدة  قاعة  في   2021  يوليو/تم 
 



 .عمل لغةك العربية اللغة اعتماد يتم  س
 
لى  إ  مجموع عدد المشاركين   صلييمكن أن   .الشقدوف بلدة  سك ان مجموعة من الورشة التدريبية  يشارك في  س
 .ةكمشار    25
 

 المراسالت واالستفسارات   –  اا سادس
كل    سيتم   المعني  التنسيق بين  الورشة   صبخصو  صين المتخص  والخبراء    الشقدوفوبلدي ة سكوا  ين في اإلمن 

 :التالية  العناوين  على االتصال الحاجةعند   رجىوي .تنفيذها لتسهيل مهام  التدريبية  
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