
 

 
 سكوا()اإل لغربي آسيا  واالجتماعية االقتصاديةاللجنة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية 
 اإلتحاد العربي للصناعات الغذائية بالتعاون مع 

 
 ورشة تدريبية حول ممارسات التصنيع والممارسات الصحية الجيدة 

الصحية الخاصة بمستودعات خزن المواد الغذائية  واالشتراطات  
 ، المملكة األردنية الهاشمية الكركالخيرية(، محافظة   شابات بتير )جمعية  بتير في منطقة 

 
 23/07/2020-21خالل الفترة 

 
 التوضيحية  المذكرة

 
 المشروع والتعاون خلفية  –  أوالا 

سكوا( بتنفيذ مشروع المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات  )اإلتقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية الممول من الوكالة التنمية الدولية  
السويدية )سيدا(. ويهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش، وتحقيق مزايا اقتصادية، واالندماج  

اواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، وخاصة المجموعات المهمشة، من  االجتماعي، والمس
خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية.  

نشطة اإلنتاجية  وسيتم اتباع هذا من خالل استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة المناسبة لأل
وتنمية المشاريع الخاصة. باإلضافة إلى ذلك، سيعرض المشروع المبادرات الداعمة التي تحفز استثمارات  
القطاع الخاص، وتطوير المشاريع الريادية، وتمكين المرأة مع التركيز على خلق فرص العمل وتطوير  

 . سالسل قيمة متينة في نهج الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام
 

في إطار إحدى الدراسات التي أجراها المشروع في األردن، تم إجراء تقييم واختيار للمناطق الريفية التي  
تجريبية وأنشطة بناء القدرات. وتُوجت هذه العملية باختيار األشعري في  السينفذ فيها المشروع مشاريعه 

لى نطاق صغير. باإلضافة إلى ذلك، معان وبتير في الكرك حيث سيتم تنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة ع
حدد التقييم احتياجات بناء القدرات لسكان الريف في المناطق المتعلقة بأنشطتهم المعيشية الريفية بما في  
ذلك سالمة الغذاء والجودة وممارسات التصنيع الجيدة والتبريد/التخزين والتوسيم والتعبئة والتسويق  

ز استدامة الطاقة. وقد وقعت االسكوا مع المنظمة العربية للتنمية  والممارسات الزراعية الجيدة لتعزي
 تحضير وتنفيذ أنشطة بناء القدرات المذكورة أعاله. لالزراعية اتفاقية تعاون 

 
بالتعاون مع االتحاد العربي للصناعات  وتهدف هذه االتفاقية إلى تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

إجراء أنشطة بناء القدرات النظرية والعملية في المجتمعات الريفية في األشعري في معان وبتير  بالغذائية  
لعاملين في إنتاج الغذاء والزراعة  في الكرك التي ستستهدف منظمات المجتمع المحلي ورواد األعمال ا

 ضمن أنشطتهم المعيشية المذكورة أعاله. 
 

ا   خلفية عامة  –ثانيا
نسان وتعامل معها وطورها وال زال وسيبقى  وائل الصناعات التي عرفها اإلأمن  هي   الصناعات الغذائية

عدادها  إة الطبيعة بمفردها نتاج العديد من السلع الغذائية الغير قادريعمل على تطويرها كونها المرتكز إل

   
  



 

ومنتجات  لالستهالك المباشرة وأمثلتها عديدة منها تصنيع السكر، رغيف الخبز، الزيوت والدهون الغذائية  
 . وغيرها العديد لبان  األ
 

ويعرف الغذاء بأنه أي مادة تغذوية سللليمة وصللحية سللواء كانت زراعية بكر بشللقيها النباتي والحيواني 

لقطاع األسلماك أو شلبه المصلنعة وجاهزة لالسلتهالك البشلري صللبة كانت أو لينة أو سلائلة وأية   ضلافة  إ

التلوث الغذائي مضللافات غذائية وفق المواصللفات القياسللية المعتمدة وغير ملوثة بأي صللورة من صللور  

 وضمن الشروط المصرح بها عالميا .

طالق كونها تتعامل مع أهم الصللللناعات التحويلية على اإلهي  والصللللناعات الغذائية في الوطن العربي  

نسللان مباشللرة لتلبية أول احتياجاته الضللرورية وهي بنفت الوقت محرك للقطاع الزراعي وكذلك هي اإل

نتاج صللناعات األسللمدة والمبيدات والمعدات ومسللتلزمات اإل  سللاسللي لصللناعات عديدة شللاملة  أمحرك  

الزراعي واألدوية البيطرية والصللللناعات الهندسللللية والميكانيكية والكهربائية ومحركة لقطاع النقل بكل 

نهلا ترتكز على معطيلات مرفق العلم أأنواعله ولقطلاعلات التعبئلة والتغليف والصلللللنلاعلات الكيميلائيلة كملا 

األولى لتحقيق األمن   الضلللللملانلةالمتجلددة. بلل أن الصلللللنلاعلات الغلذائيلة بمجملهلا هي    والتقنيلة بكلل ثوراتله

من خالل تعاملها التصنيعي سواء كان خزنا  للمنتجات الغذائية أو تعبئتها وحفظها   سرة العربيةلأل  الغذائي

 لضمان جودتها ألطول فترة ممكنة وكذلك لتسهيل عمليات نقلها واالتجار بها.

مع المنتجات الزراعية   تتعاملالتي  و نسانقدم المهن التي عرفها اإلأهي  الصناعات الغذائية الريفية    تعتبر

ما لخزنها السلتعمالها من قبلهم في مواسلم إاالسلتهالك المباشلر من قبل المزارعين والموجهة    الفائضلة عن

نتاجية ثابتة إمعايير  لوهذه غير خاضللعة  )لتسللويقها بشللكلها الطبيعي لالسللتفادة من عائداتها   وأالشللحة  

ت النباتية )زيت صلناعة الزيوو ،ومحددة منها على سلبيل المثال صلناعة األلبان )الجبن، القشلطة، اللبن(

 .الحلويات المعتمدة على توفير المادة السكرية وبعض الحبوب و الزيتون، زيت بذور السمسم(

سلللرة معينة أسلللرية والمعتمدة على عطاء  األالحرفية  ركز هذه الورشلللة على الصلللناعات الغذائية  توسللل 

حيانا  ببعض الموظفين الوقتيين وتقوم بإنتاج سلللعة أو بعض أبائها وتسللتعين  آتوارثت فنون التصللنيع عن  

وأي  والعلميلة  ن العلاملين في هلذه الصلللللنلاعلات محلدودي المعلوملات التقنيلةإفل   .غللب األحيلانأالسللللللع في 

ية تطورات ذات العالقة على المسلتوى المحلي والخارجي. وتضلم هذه الصلناعات أمعلومات أخرى عن  

 .تصنيع المربيات أو الخل وما شابهوتصنيع منتجات الحبوب ونتاج األلبان إبعض قطاعات 

ا   التدريبية  الدورة  أهداف  – ثالثا
عداد والتصللللنيع والتداول إلى مخاطر التلوث من مصللللادر يتعرض الغذاء في المراحل المختلفة من اإل

المصلنعين متعددة مما يؤدي إلى حدوث مشلاكل صلحية للمسلتهلكين في صلورة أمراض وكذلك تعرض  
 .إلى مشاكل عديدة مع الجهات الرقابية قد تصل إلى درجة المالحقات القضائية

تدريب ورفع قدرات العاملين ومساعدتهم في اإلدارة اللوجستية   ، تأهيل ، والحاجة الملحة من اجل تطوير
دارة  المهارات المتكاملة في إووتحسين سلسلة التوريد والتخطيط والرقابة على المخزون والشراء 

وللحفاظ  وجرد المخزون ولحسن التعامل مع النواتج العرضية واالستفادة منها وتقليل الكلف    المستودعات 
 على سالمة وجودة المواد الغذائية. 

 : علىسيكون المشاركين قادرين  هذه الدورةبانتهاء 
 

 على أهمية سالمة وجودة الغذاء.  التعرف .1
 وسالمة الغذاء. وضع الخطط الهادفة إلى ضمان جودة  .2



 

 . الجيدةالممارسات الصحية  تطبيق .3
 . تطبيق متطلبات التصنيع الجيد للمنتجات الغذائية .4
 تطبيق مكافحة اآلفات في المنشأة الغذائية.  .5
 مستودعات الغذائية. التطبيق اشتراطات التخزين في  .6

 
منتجات والتي ستؤدي بدورها إلى زيادة الدخل  ال وستساعد هذه المعرفة المكتسبة في دعم تثمين وبيع 

واألرباح لمزيد من التوسع في أنشطة ريادة األعمال وستساهم في نهاية المطاف في التخفيف من حدة  
تمكين المرأة الريفية حيث أن  الفقر في المناطق الريفية. ستساهم المواد التدريبية ونقل المعرفة أيض ا في 

غالبية أعضاء منظمات المجتمع المحلي ورواد األعمال الذين يعملون على إنتاج األغذية وتجهيزها في  
 الجيدة.  المناطق الريفية هم من النساء وسيساعدون المجتمعات الريفية في تطبيق الممارسات 

 
ا   واللوجستية  التنظيمية  التفاصيل–  رابعا
  ،الكرك، محافظة جمعية شابات بتير الخيرية في منطقة بتيرقاعة تدريب  في التدريبية  الورشةعقد  سيتم 

  الورشة  عمل كلغة العربية اللغة اعتماد وسيتم 23/7/2020-21خالل الفترة  الهاشمية،  األردنية  المملكة
  الغذائي   التصنيع  في  المصلحة  صحاب أ  من  ومتدربين  الجمعية  أعضاءهم    الدورة  في  والمشاركين  التدريبية

متدرب. وسيتم منح شهادات   15ويمكن أن يصل عددهم الى  قدراتهم  ورفع تطوير إلى بحاجة  هم ومن 
 . التالية حول التعبئة والتغليف   لدورةللمشاركين في نهاية ا

 
ا   المراسالت واالستفسارات   –خامسا

والمنظمة العربية للتنمية الزراعية واإلتحاد العربي  سيتم التنسيق بين كل من المعنيين في االسكوا 
جمعية الجوهرة الخيرية والخبراء المتخصصين والمشاركين في ورشة العمل    ة للصناعات الغذائية ورئيس

 :التالية العناوين  على  االتصال التدريبية بخصوص الورشة لتسهيل مهام تنفيذها ويرجى عند الحاجة
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