
    

 
 

 سكوا(سيا )اإلآجتماعية لغربي القتصادية واالالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع اللجنة ا

 
 ستدامة الطاقة" استخدام الممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز التدريب على اورشة تدريبية حول "فنيات 

 ية الهاشمية األردن المملكة ، الكركمحافظة  ،  (الخيرية بتير  شابات)جمعية  بتير في منطقة 
 30/6/202-28 الفترة  خالل

 
 التوضيحية  المذكرة

 
 المشروع والتعاون خلفية  - أوال
مشروع المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات   ذ بتنفي سكوا( لغربي آسيا )اإل واالجتماعية  االقتصادية اللجنة  تقوم 

وكالة التنمية الدولية  الممول من ال المناطق الريفية في المنطقة العربية الطاقة المتجددة صغيرة السعة في 
االجتماعي،   واالندماجيهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش، وتحقيق مزايا اقتصادية، (. و سيدا)السويدية 

  والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، وخاصة المجموعات المهمشة، من خالل معالجة 
مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية. وسيتم اتباع هذا  
من خالل استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة المناسبة لألنشطة اإلنتاجية وتنمية المشاريع  

عمة التي تحفز استثمارات القطاع الخاص،  الخاصة. باإلضافة إلى ذلك، سيعرض المشروع المبادرات الدا
وتطوير المشاريع الريادية، وتمكين المرأة مع التركيز على خلق فرص العمل وتطوير سالسل قيمة متينة  

 في نهج الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام. 
 

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

معان وبتير في الكرك حيث سيتم تنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة على نطاق صغير. باإلضافة إلى ذلك، حدد  
طق المتعلقة بأنشطتهم المعيشية الريفية بما في ذلك  التقييم احتياجات بناء القدرات لسكان الريف في المنا 

سالمة الغذاء والجودة وممارسات التصنيع الجيدة والتبريد/التخزين والتوسيم والتعبئة والتسويق والممارسات  
اتفاقية   المنظمة العربية للتنمية الزراعيةسكوا مع وقد وقعت اإل الزراعية الجيدة لتعزيز استدامة الطاقة. 

 كورة أعاله. ذ الم  بناء القدرات أنشطة  ذ تحضير وتنفيعلى   لتعاونل تمويل
 
تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد كتيبات تدريبية وإجراء أنشطة بناء   إلى هدف هذه االتفاقية وت

تستهدف  التي س القدرات النظرية والعملية في المجتمعات الريفية في األشعري في معان وبتير في الكرك 
نشطتهم  أضمن األعمال العاملين في إنتاج الغذاء والزراعة  واد منظمات المجتمع المحلي المحلية ور

 . المعيشية المذكورة أعاله
 

 خلفية عامة  - ثانيا  
نتاج الغذاء والعلف والوقود عن طريق تربية النباتات  إنها عملية أ ببمفهومها البسيط عرف الزراعة تُ 

نسان  استطاع اإل  ،، ومع تطور الزراعةمع المياه والطاقة والبيئة ا  وثيق ا  رتباطإ اعةوالحيوانات وترتبط الزر



التبريد   لى عمليات التعبئة والتغليف، إة فتم اللجوء والفائضة عن الحاجمن المواد الغذائية  ة نتاج كميات كبيرإ
 ولى. بالدرجة األ التركيز على سالمة الغذاء مع  والتصنيع   والتخزين،

 
إلى تطوير الحياة في الريف، والتحسين من نوعيتها، وتقديم الدعم االقتصادي لألفراد   وتهدف التنمية الريفية 

،  ستفادة من األراضي الزراعيّة، من خالل تنمية الموارد الطبيعيّةإللذين يعيشون في المناطق الريفيّة لا
ي  لمساهمة فاو رفع مستوى معيشتهم حياة الريفيين لالبحث عن أفضل الوسائل التي تساعد على تحسين 

 نتشار الفقر بين السكان. إ الذي يساعد على التقليل من قتصادي للريف إلتوفير الدعم ا
 
يجاد مصدر خاص بها  إالريفية على المرأة التي تساعد المالية من الخدمات المالية وغير  ةيجاد حزم إإن 
الريفية وتوعيتها ومن ثم  المرأة تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من تحفيز  قتصاديا  إها تمكينل

تدريبها التدريب الالزم للبحث عن مصدر دخل خاص بها والتي غالبا  ما تكون عن طريق مشروع صغير  
الفقر من  أن ثم مساعدتها للحصول على التمويل الالزم لهذا المشروع على اعتبار  ، مدر للدخل خاص بها

عتماد على الذات إل اب  األهم لتحقيق الهدفالمرحلة لتأتي  ةسمات النساء الريفيات في المجتمعات المحلي 
 . مانألستقالل وا إلا وقتصادي إلتخاذ القرار اإو
 
  ، البيئيةثيرات أ مع التقدم العلمي والبحثي وانتشار بعض التنه أال إ ،ةهميتها الكبير أورغم  ، العودة للزراعةبو

فات الزراعية المدمرة المختلفة وتأثر الكثير من العاملين في القطاع بالتسمم  نتشار ال إعلى ذلك ساعد 
نتقال الخبرات  إ لى إ ضافة  إ صغار المزارعين، والتزود بها بشكل مستدام ل رتفاع تكلفة الطاقةإبالمبيدات و

عاله  أما ذكر  . محصولأي نتاج ي سلسلة القيمة إل لى وجود خلل فإدى أمما التقليدية في العمليات الزراعية 
الريفية   المرأةوتمكين  المختلفةالقدرات النظرية والعملية في المجتمعات الريفية  برنامج بناء لى تبنيإ دعا

والتركيز على المجتمع المحلي في  الكرك في األردن محافظة معان وبتير في محافظة األشعري في منها في 
رض والمحصول المناسب وتجهيز  ختيار األإرفع القدرات في مجال فنيات الممارسات الزراعية الجيدة من 

نتاج  رض للزراعة  وتوفير المياه والطاقة بسعر زهيد وباقي مدخالت اإلالمعدات الالزمة وآلية تجهيز األ
نسان والحيوان والبيئة والحصول  كل سليم للمحافظة على صحة اإل فات الضارة والنافعة بشوالتعامل مع ال

سالمة األغذية، والجودة، وممارسات التصنيع الجيدة،  نتاج سليم ومناسب للتسويق والتركيز على إ على 
يهدف النشاط التدريبي  و التخزين، ووضع العالمات، والتغليف، والتسويق، لتعزيز استدامة الطاقة. ووالتبريد 

   مشارك ا )أربع مجموعات(.  15ما يصل إلى يب لى تدرإ
 

في المجتمعات الريفية   هو رفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعيفمخرجات الدورة التدريبية أما أهم 
عائدات  نتاج ورفع فنيات الممارسات الزراعية الجيدة والتقليل من كلفة مدخالت اإلب ة الريفيةأوتمكين المر

 التي  2030لعام  هداف التنمية المستدامةأ م مع ءالمحافظة على البيئة واستدامة الطاقة بما يتوانتاج مع اإل
دارة البيئية الجيدة التي  هداف في اإلألا هوالتي تشجع على تحقيق هذ  2015مم المتحدة عام األ اعتمدتها 

الطبيعية وتعزيز سبل العيش وتعزيز  ستدامة الموارد إرض من خالل األو تشمل الزراعة والمياه والطاقة
 من الغذائي والمائي واستدامة الطاقة وتحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة الدخل. األ
 

 التدريبية  الدورة أهداف - اثاني
مفاهيم التنمية الريفية   في مجالبشكل علمي مبسط القدرات العلمية والفنية المتمكنة هذه الدورة  ستبني 

والقائمة على   والترابط بين الزراعة والمياه والطاقة  فنيات الممارسات الزراعية الجيدةوتمكين المرأة و
مميز وسيتم التطبيق  وتمرني عملي صفي   أسس علمية وتوصيلها للفئة المستهدفة بأسلوب محاضرات 

 العملي. رات سليمة وربط التدريب النظري مع مباشرة  على األرض إلكساب المتدربين مهاالميداني 
 

 :التالية  المحاور على التدريبية  الورشة  وتركز 



 مية الريفية نوالت اعةرالزدارة وفنيات إمحور  •

 محور الطاقة والمياه والزراعة  •

 محور أهم الخدمات الزراعية •

 االقتصادية وسبل تطوير النشاطات الريادية  ى الجدو  محور •

 فات والمبيدات محور ال •

 محور السالمة العامة والممارسات الزراعية الجيدة  •
 

 واللوجستية  التنظيمية  التفاصيل  -ثالثا  
 في ،الكركمحافظة  ،بتيرفي منطقة  الخيرية شابات بتيرقاعة تدريب جمعية  في التدريبية  الورشة  عقد  سيتم

 30/6/2020-28خالل الفترة  الهاشمية، األردنية المملكة
الجمعية   عضاءأ الدورة في يشارك نأ  المتوقع ومن .التدريبية  الورشة عمل لغةك العربية  اللغة عتماد إ يتم وس

ن يصل عددهم  أ لى بناء قدراتهم الفنية ويمكن إبحاجة من هم ومتدربين من المنطقة ممن يهتمون بالزراعة و
 الورشة. سيتم منح شهادات الحضور للمشاركين في نهاية و . متدرب  15الى 
 

 المراسالت واالستفسارات   -رابعا  
تحاد العربي  سكوا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية واإل سيتم التنسيق بين كل من المعنيين في اإل

والخبراء   جمعية شابات بتير الخيرية  ة ورئيس الخيرية جمعية الجوهرة  ةالغذائية ورئيس للصناعات 
عند   رجىويالورشة لتسهيل مهام تنفيذها  ص بخصو والمشاركين في ورشة العمل التدريبية  المتخصصين 

 :المنظمة العربية  في  التالية  العناوين على تصالإل ا الحاجة
 

 السيدة راضية سداوي 
 الطاقة قسم رئيسة 
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  اإلسكوا -األمم المتحدة 
-1107بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح 

  ، بيروت، لبنان 2812
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 0096265370674هاتف :
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