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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
دورة تدريبية حول "تطبيق التجارب الوطنية الناجحة للممارسات الزراعية الجيدة في قطاع الفواكه والخضار
الطازجة" ،البحر الميت ،المملكة األردنية الهاشمية 4-1 ،كانون االول/ديسمبر 2019

معلومات للمشاركين
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معلومات أساسية

يقع األمن الغذائي في صلب التنمية المستدامة .ويتعاون قسم سياسات الغذاء والبيئة في شعبة سياسات
التنمية المستدامة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بشكل وثيق مع جامعة الدول العربية
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمات إقليمية ودولية أخرى على تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضاء في قضايا
األمن الغذائي والبيئة ،وعلى تعزيز سياسات االقتصاد األخضر وأدواته في المنطقة.
كما يس ّهل القسم المشاورات اإلقليمية حول الشؤون واألولويات الدولية في مجالي الغذاء والبيئة ويعمل
على مساندة الدول األعضاء في تنفيذ مخرجات أبرز مؤتمرات األمم المتحدة حول التنمية المستدامة وال سيّما خطة
التنمية المستدامة لعام  .2030ويمكن االطالع على أنشطة القسم من خالل صفحة اإلنترنت الخاصة به على
الرابط.https://www.unescwa.org/our-work/land-and-food-security :
و يمكن االطالع على الوثائق الخاصة بالدورة التدريبية على الموقع المخصص لذلك على الرابط:
https://www.unescwa.org/events/application-successful-national-GAP-fruits-vegetables
-2

تاريخ ومكان انعقاد الدورة التدريبية

تعقد الدورة التدريبية حول "تطبيق التجارب الوطنية الناجحة للممارسات الزراعية الجيدة في قطاع الفواكه
والخضار الطازجة" في فندق موفنبيك في البحر الميت ،المملكة األردنية الهاشمية ،في الفترة الممتدة من  2إلى 4
كانون األول/ديسمبر  .2019ويبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم االثنين الموافق
 2كانون األول/ديسمبر  ،2019وتبدأ فعاليات الدورة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم نفسه،
وتنتهي عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم األربعاء الموافق  4كانون األول/ديسمبر .2019
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المشاركون والمشاركات

المكون الثالث لمشروع "تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في
في إطار
ّ
الممول من الوكالة السويديّة للتنمية (سيدا) والذي تنفذه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
المنطقة العربية"،
ّ
آسيا (اإلسكوا) مع شركائها اإلقليميين ،وجهت الدعوة إلى نقاط ارتكاز المشروع في كل من لبنان واألردن لترشيح
من يرونه مناسبا ً للمشاركة في الدورة التدريبية حول "تطبيق التجارب الوطنية الناجحة للممارسات الزراعية
الجيدة في قطاع الفواكه والخضار الطازجة.
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اإلقامة والتنقل

يقوم المشاركون مباشرة بحجز إقامتهم بأحد الفنادق في منطقة البحر الميت وال دور لإلسكوا بذلك.
تقترح األمانة التنفيذية أن يقوم المشاركون والمشاركات بحجز إقامتهم في فندق موفنبيك في البحر الميت
حيث ستعقد الدورة التدريبية حول "تطبيق التجارب الوطنية الناجحة للممارسات الزراعية الجيدة في قطاع الفواكه
والخضار الطازجة" ،والذي يقد ّم أسعارا ً خاصة للمشاركين فيها شاملة لكل الضرائب .وللحصول على السعر
المخفض ،يرجى من المشاركين مخاطبة السيد وسيم على العنوان اإللكتروني التالي
 Groups.Jordan@movenpick.comواإلشارة إلى المشاركة في الدورة التدريبية المذكورة باستعمال الرمز
.UNES191028
األسعار المعروضة هي كالتالي :غرفة مفردة B/B
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 $92.00وغرفة مزدوجة $109.00 B/B

اللغة المعتمدة

تجري أعمال الدورة التدريبية ومناقشاتها باللغة العربية ،وليس هناك ترجمة لفعالياتها.
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ترتيبات السفر وتغطية نفقات المشاركة في الدورة التدريبية

ستزود اإلسكوا المشاركين من لبنان الذين تغطي اإلسكوا تكلفة مشاركتهم في الدورة التدريبية ،بتفاصيل
ّ
تذكرة السفر بواسطة البريد اإللكتروني ،شرط استالم الوثائق المطلوبة في تاريخ ال يتعد ّى
 15تشرين الثاني/نوفمبر  .2019ويمكن التواصل في هذا الشأن مباشرة بالسيدة ريتا وهبه على العنوان
اإللكتروني .wehbe@un.org
وسيحصل المشاركون اللبنانيون واألردنيون القادمون من خارج منطقة البحر الميت والذين يغادرون
الفندق يوم  5كانون األول/ديسمبر  ،2019على مبلغ  873.20دوالرا ً أمريكيا ً كبدل إقامة عن طيلة الدورة
التدريبية ،فيما يدفع مبلغ  660.80دوالرا ً أمريكيا ً فقط كبدل إقامة للمشاركين في نفس الفترة والذين يغادرون
الفندق يوم  4كانون األول/ديسمبر .2019
باإلضافة إلى ذلك ،يحصل المشاركون اللبنانيون واالردنيون على بدل تنقالت.
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خدمات استراحة القهوة والغذاء

توفّر اإلسكوا للمشاركين استراحة القهوة والغذاء يوميا ً وفقا ً لألوقات المدرجة على جدول أعمال الدورة.
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الزيارة الميدانية  /التطبيق الميداني

تتضمن الدورة التدريبية زيارة ميدانية يوم الثالثاء الموافق  3كانون األول  /ديسمبر  2019تبدأ عند
الساعة التاسعة والنصف وتنتهي في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
يطلب من المشاركين إحضار آلة تصوير أو استعمال كاميرا الهواتف الذكية ألخذ الصور الالزمة أثناء
الزيارة ،باإلضافة إلى قلم ودفتر لتدوين مالحظاتهم وذلك لإلبالغ عن نتائج الزيارة الميدانية  /التطبيق العملي عند
العودة إلى الفندق.
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األمن والسالمة

يرجى من المشاركين إبراز بطاقات التعريف التي سيتم تسليمها أثناء التسجيل صباح يوم اإلثنين الموافق
في  2كانون األول/ديسمبر  ،2019وذلك طيلة فترة الدورة التدريبية.
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المراسالت

يرجى توجيه كافة المراسالت المتعلقة باألمور اإلدارية واللوجستية الخاصة بهذه الدورة التدريبية إلى:
السيدة ريتا وهبه
مساعدة باحث
هاتف+961-1-978513 :
بريد إلكترونيwehbe@un.org :

السيدة جولي أبو عرب
منسقة مشروع
هاتف+961-1-978561 :
بريد إلكترونيabouarab@un.org :

