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 الموجز 

"المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في  في إطار تدريبية ال الدورة  هذه أعدت 
ضمن سلسة  و  وكالة التنمية الدولية السويدية )سيدا(المناطق الريفية في المنطقة العربية" الممول من 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية   من قبل تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية على    بناء  دورات تدريبية  
  منطقة  بإجراء أنشطة بناء القدرات النظرية والعملية في المجتمعات الريفية في  لغربي آسيا )اإلسكوا( 

  وأصحاب المصلحة المجتمع المحلي  جمعيات الكرك التي ستستهدف  ،بتيمنطقة معان و ،األشعري
 العاملين في إنتاج الغذاء والزراعة ضمن أنشطتهم المعيشية. 

 
"المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية  في هذا السياق تهدف  
قتصادية، واالندماج االجتماعي،  ال المكاسب إلى تحسين سبل العيش، وتحقيق  في المنطقة العربية"

معالجة  ل وذلكوالمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، وخاصة المجموعات المهمشة، 
الموارد الطبيعية  التي تواجه تحديات المن  ذلك فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغير مشاكل

جيات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة المناسبة لألنشطة اإلنتاجية وتنمية المشاريع  من خالل استخدام تكنولو
 الخاصة.  

 
   بتيرفي منطقة  15/10/2020الى  13 من  التدريبية  التي تم عقدها خالل الفترة ورشة العمل تهدف و
المتمكنة  في هذا المجال و  النظرية والعملية  االردنية الهاشمية إلى بناء القدرات  المملكة  في    الكرك محافظة  ب

ووضع العالمات    هاحفظة  وأهمي   للمواد الغذائية  على مواد التعبئة والتغليففي التعرف  بشكل علمي مبسط  
همية  أالى التدريب على    باإلضافة الملوثات  نواع  أ من التلوث والتعرف على    عليهاالمناسبة وطرق الحفاظ  

والتعرف   ةبطاقة البيان وطريقة تصميمها وكيفية اختيار التصميم المناسب وطرق نقل المنتجات السليم
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي . وذلك من خالل  لهذه المنتجات على فن التسويق 

 
الواردة من   وأهم نتائج تحليل نماذج التقييم، والتوصيات  ،التقرير موجزا  لما تم تنفيذه ويعرض هذا
 . والتسويق والتغليف التي تواجه هذا النوع من التعبئة  والتحديات  المشاركين 
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 مقدمة 
 

"المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة   مشروع  إحدى الدراسات التي أجراها في إطار 
في  وكالة التنمية الدولية السويدية )سيدا( السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية" الممول من 

ء  تجريبية وأنشطة بناال للمناطق الريفية التي سينفذ فيها المشروع مشاريعه    ختياروااألردن، تم إجراء تقييم  
محافظة الكرك    في  رمحافظة معان ومنطقة بتي في    منطقة األشعري  ختياربا القدرات. وتُوجت هذه العملية  

. باإلضافة إلى ذلك، حدد التقييم احتياجات بناء  الصغيرة السعةحيث سيتم تنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة 
القدرات لسكان الريف في المناطق المتعلقة بأنشطتهم المعيشية الريفية بما في ذلك سالمة الغذاء والجودة  

يم والتعبئة والتسويق والممارسات الزراعية الجيدة  وممارسات التصنيع الجيدة والتبريد/التخزين والتوس 
 لتعزيز استدامة الطاقة. 

 
لتعاون على  ل 2020/ 29/3تاريخ ب  وقعت اإلسكوا مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية اتفاقية تمويل

وتهدف هذه االتفاقية إلى تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية   تحضير وتنفيذ أنشطة بناء القدرات 
معان  محافظة  في  األشعري  منطقة  إجراء أنشطة بناء القدرات النظرية والعملية في المجتمعات الريفية في  ب
العاملين في    المصلحةوأصحاب  المجتمع المحلي    جمعيات الكرك التي ستستهدف  محافظة  في    بتير منطقة  و

 إنتاج الغذاء والزراعة ضمن أنشطتهم المعيشية المذكورة أعاله. 
 

ورشات تدريبية   ت ستم التنسيق والتنظيم لورشات العمل التدريبية وهذه إحداها ضمن  ،تفاقيةاال حسب 
ردنية والقطاع الخاص  ائية وخبراء من وزارة الزراعة األتحاد العربي للصناعات الغذ بالتعاون مع اإل 

 . الكركمحافظة بتير والمجتمع المحلي في منطقة 
 

 : التي وردت من المشاركين في الورشة والتحديات  وفيما يلي أهم التوصيات 
 

 عن المشاركين الصادرة والتحديات   التوصيات – أولا 
 المشاركين على: شتملت التوصيات الواردة من ا

 . العملي التدريب على  أكثر التركيز والحاجة لتكرار مثل هذا التدريب  −

 . ة مدة الدورةضرورة زياد  −

 . نتاجية الريفية المختلفة عقد المزيد من الدورات للمشاريع اإل  −

 . صغيرة للتعبئة والتغليف ع يمشار طلب دعم  −

 .الفاكهة وصناعة الدبس والمخلالت عقد دورات تدريبية لتجفيف  −

 . تغليفالتعبئة والجهزة أضرورة دعم الجمعية بمعدات لتسهيل العمل مثل  −

 . ضرورة عقد دورات متخصصة في االعشاب الطبية −
 
 الواردة من المشاركين على:  التحديات شتملت اكما 

المناطق حيث تم التنسيق  ماكن التدريب بسبب جائحة كورونا والحظر في بعض  أصعوبة الوصول الى   −
 . مع الجهات الحكومية المعنية لتسهيل االمر

المبادرة في تجريب  والتجربة  والرضا بالتغيير حيث تم العمل على تقوية روح  تنمية قدرات    محدودية  −
 أخرى. مهارات 

على مستوى المحافظات حيث تم مناقشة  أو صعوبة الوصول الى االسواق على مستوى المنطقة  −
 . ضوع شراء باص خاص للجمعية للتوزيع والتسويق وخدمة الجمعية وم
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ا   مواضيع التدريب والمناقشة  – ثانيا
 : أهمية التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية الجلسة الولى –ألف 

التاريخي   وتسلسلها هميتها أ تعريفها و ،فية عن عمليات التعبئة والتغليفالجلسة نبذة تعري هذه وتناولت 
وكيفية  للمنتجات المتفاوتة الملوثات أنواع تعريف الى  باإلضافة ودورها في عملية تسويق المنتج الغذائي 

نواع مواد التعبئة والتغليف المختلفة وعرض صور لمنتجات  ألى أهمية وخصائص وإالوقاية منها والتطرق  
 . مختلفة بطرق  بمواد تعبئة وتغليف 

 
 بطاقة البيان وتصميم الملصق للمنتجات الغذائية   اشتراطاتالجلسة الثانية:  –باء 

هميته وكيفية  أوالتعريف بالملصق والشروط الواجب توافرها والجلسة مفهوم بطاقة البيان  هذهتناولت 
والشعار الالزم    ،نواع الملصقات أ و  ووصفه   ه وأسمبالمنتج  للمنتج المناسب من حيث هوية التعريف    ه اختيار

لدعم  بداع واالبتكار وما هي مميزات الشعار على الجهة المنتجة وعلى اإل بدوره الذي يعتمد  عمل عليهلل
 . المنتج هذا تسويق  

 
 للمنتجات الغذائية واإلعالن فنون التسويق والدعاية  الجلسة الثالثة: –جيم

أهم  و، ودوليا   المدرجة محليا   ه مفهوم التسويق وعناصره الهامة وطرقالجلسة على  هذه تم التركيز في 
بين الدعاية    والتمييز،  عملية التعبئة والتغليف والتسويق  ها تواجهأن  لعيوب والعوائق التي يمكن  اوالميزات  

معبرة وذو مدلول لتوصيل   الى التعرف على آلية التصوير الصحيحة لتكون الصورة  باإلضافة عالن واإل 
 . الهدف المرجو من الصورة وهو التعريف بالمنتج والمساعدة في عملية التسويق 

 
 تدريب عملي وتطبيقي    :الجلسة الرابعة – دال

الجلسة مشاركة جميع المتدربين في العمل الفردي على اقتراح تصميم لبطاقة البيان لوضعها    هذهتم خالل  
تصميم  ح اقترتم ايضا  (، و على المنتجات التي تم تصنيعها خالل الدورة السابقة )جبنة، مربى، عصير

غايات تصميمها  بوك لنصة خاصة للجمعية عبر الفيس تم انشاء م. كما منتجاتها بالجمعية وخاص  عارش
  باإلضافة الى  هداف الجمعية وكيفية النشر عليها ومتابعتها وتحديثها باستمرار. أبطريقة تناسب تحقيق 
والبضاعة المرتجعة وكيفية   وكيفية التسعير لكلفةا عداد حسابات إ البيع وقوائم إعداد التدريب العملي على 

نواع الملوثات خالل عملية التعبئة والتغليف وكيفية  أ تم التدريب على  وقد    . التواصل مع العمالء والموزعين
تم التدريب على آلية التصوير الصحيحة لكل متدربة على حدة وكيفية معالجة الصور    وأخيرا  .  الوقاية منها 

 خراج صور مميزة وجاذبة للمستهلك. إ بسط المكونات المتوفرة لدى المتدرب وأواالستفادة من 
 

 الجلسة الخامسة: العمليات المرتبطة بالمنتجات الريفية   – هاء

كل العمليات    أثر بي السابق وبيان  يالتي تم خاللها تسليط الضوء على كامل البرنامج التدرمن أهم الجلسات  
الزراعية والعمليات التصنيعية وعمليات التعبئة والتغليف على تسويق المنتجات الغذائية الريفية وكيفية  

فتح  يضمن المنتجات بما يتوافق مع الشروط الصحية والسالمة العامة المحلية والدولية بما  هذهعرض 
 . او خارجيا   التسويق داخليا  جميع مناطق أو على مستوى المنطقة أسواق  
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ا   الورشة التدريبية تنظيم  – ثالثا

 التاريخ والمكان  – ألف

  المنظمة العربية للتنمية الزراعية   مع  بالتعاوناللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  مت  نظ  
منطقة  في  2020تشرين األول/أكتوبر  15الى  13من  خالل الفترة  عالهأالورشة التدريبية المذكورة 

في تمام الساعة التاسعة  المملكة االردنية الهاشمية، حيث بدأت فعاليات التدريب  ،الكركمحافظة  ،بتير
كل يوم وحسب البرنامج الزمني المعتمد   حوالي الساعة الخامسة مساء  من  ت ، وانتهمن كل يوم صباحا  

 . والتدريب التطبيقي العملي في الميدان 
 

 الفتتاح  – باء

المكتب االقليمي   ةرئيسية ممثلة بالورشة التدريبية تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الزراع افتتحت 
جمعية    ةالغذائية وبتقديم من السيدة رئيستحاد العربي للصناعات اإل  وممثل عن  للمنظمة للمشرق العربي،

 . في المنطقةشابات بتير الخيرية 
 

بالجميع وشكرت   ،سهام المعايطة، السيدة بتيرفي منطقة  ةالخيري  شابات بتير رحبت رئيسة جمعية 
كما  في ظل الظروف الحالية    المنطقة وخاصة    هالمنظمات والهيئات على دعمهم للمجتمعات المحلية في هذ 

ان   ترجو هذا التدريب الزراعي الهام والذي تنظيمها ل قدمت كل الشكر للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 
 تكون نتائجه مثمرة. 

 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  بالدور الكبير الذي تلعبه  رئيسة الجمعية  كما أشادت  

المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في  "بتنفيذ مشروع 
كبر عدد ممكن  ألسيجلب المنفعة  والذي    وكالة التنمية الدولية السويدية )سيدا(الممول من    "المنطقة العربية 
دخال مفهوم الطاقة المتجددة المستخدمة لديهم  إمن حيث منطقة بما يخدم المجتمع الريفي من سكان ال

الكهرباء مما يولد لديهم  سعار أكبر عليهم في ظل ارتفاع طاقة المكلفة والعبء األوتوفير في فاتورة ال
 . نجازالعزوف عن العمل واإل

 
المكتب االقليمي للمشرق العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المهندسة فداء   ة رئيس وأشارت 
منظمة  وال االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اللجنة اء بين التعاون الهام والبن  لى إ ،الروابدة
سواء بتحسين سبل العيش، وتحقيق    للجانبين هداف العامة  ضمن األ    تتالقىهداف المشروع والتي  ألتحقيق  

مزايا اقتصادية، واالندماج االجتماعي، والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، وخاصة  
المجموعات المهمشة، من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من  

صغيرة السعة المناسبة لألنشطة اإلنتاجية  نولوجيات الطاقة المتجددة  واستخدام تك   تحديات الموارد الطبيعية،
 لمشاريع الخاصة. وتنمية ا

 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( تقوم بتنفيذ مشروع المبادرة اإلقليمية    اللجنة االقتصاديةن  أوقد تم بيان  

وكالة  لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية الممول من 
إجراء  التنمية الدولية السويدية )سيدا(. في إطار إحدى الدراسات التي أجراها المشروع في األردن، تم 

التجريبية وأنشطة بناء القدرات. وتُوجت   أنشطته تقييم واختيار للمناطق الريفية التي سينفذ فيها المشروع 
هذه العملية باختيار األشعري في معان وبتير في الكرك وقد حدد التقييم احتياجات بناء القدرات لسكان  

فية بما في ذلك سالمة الغذاء والجودة وممارسات  الريف في المناطق المتعلقة بأنشطتهم المعيشية الري
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التصنيع الجيدة والتبريد/التخزين والتوسيم والتعبئة والتسويق والممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز استدامة  
الطاقة. وقد وقعت اإلسكوا مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية اتفاقية تمويل للتعاون على تحضير وتنفيذ  

 ة. األنشط ههذ 
 

والتكامل بين   التآزر بضرورة  ، فادي جبر بالسيد الممثل ، تحاد العربي للصناعات الغذائيةاإل شار أكما 
 هداف التنمية المستدامة وتنمية المجتمعات المحلية. أالمنظمات والهيئات والمجتمع المحلي لتحقيق 

 
 الحضور  – جيم

الورشة    ألهمية وذلك    منطقة تنفيذ المشروع ومن المحافظة من    ا  مشارك  18و  15تفاوت عدد الحضور بين  
 ( قائمة بأسماء المشاركين. 1) ويوضح المرفق  واهتمامهم بتنمية قدراتهم 

 
 فريق المدربين  – دال

الورشة التدريبية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية   هذه ين لتنفيذ ؤ المدربين الكف  اختيار تم 
 سكوا وهم: واإل

 . المنظمة العربية للتنمية الزراعية ثروة نباتية،   ةمدرب، خبير، فداء الروابدة م.  −

 . تحاد العربي للصناعات الغذائيةاإل ،ير نظم الجودة للصناعات الغذائيةخب، الدكتور فادي جبر −

 . خبير صناعات غذائية  الدكتور حسن العكيدي، −

 . سكوامشروع اإل ةممثل ردنية للتنمية الريفية،لما الشمايلة، ممثل وزارة الزراعة األ م.  −

 .قطاع خاص  ، اخصائية تصميم وابتكار يبرين الحمود، م.  −

 .السيد خالد سعيد، أخصائي تصوير واعالنات، قطاع خاص  −
 

ا   التدريبية تقييم الورشة  – رابعا

مستوفاة اإلجابة،   ا  نموذجخمسة عشر نماذج تقييم، وتبين من تحليل خالل الورشة ُوزع على المشاركين 
 :ما يلي

على أن   ( %93.33=15من أصل  14) بشدةو( %6.66=15من أصل  1) المشاركون  وافق −
 . الهدف المنشود حقق تو والعروض كانت تفي بالغرض   التدريب محتوى 

  ن محتوى العروض التي تم تقديمها عالي وتحتوي أ الجودة العامة للتدريب ون  أ اتفق المشاركون على   −
 . %(100= 15 أصل من  15) الجهود  هذهوتم الشكر والتقدير على   ما يريدون معرفته  على

لهذا   ( %93.33=  15من أصل  14ممتازة ) الست معظم المشاركين على أن جميع الجلسات  اتفق −
كما كان هناك تقييم بدرجة   قاعدة للمعلومات القيمة،توفر ذات صلة ومفيدة لعملهم و وهي  التدريب 
 (. 6.66%= 15 أصلمن  1) ( العمليات المرتبطة بالمنتجات الريفية) الخامسة للجلسة جدا  جيد 

 (. %100=15من أصل  15) التقييم لتنظيم الورشة التدريبية فكان أوافق بشدة اأم   −

  بحيث تذكر  ات او توصي ة مالحظات فلم يكون هناك اي التطوير فيما يخص االقتراحات للتحسين او و −
 . سابقا   ذكرها تم 
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ا   البرنامج إقرار البرنامج التدريبي وتنظيم  –خامسا
 : اعتمد المشاركين برنامج التدريب المرفق

 
 برنامج العمل 

 

 13/10/2020الثالثاء   اليوم األول: 

 التسجيل
 كلمات ترحيبية: -الجلسة الفتتاحية 

 شابات الخيرية ، رئيسة جمعية سهام المعايطةالسيدة  -

رئيس  المهندسة فداء الروابدة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -
 خبير ثروة نباتية   المكتب،

فادي جبر، اإلتحاد العربي للصناعات الغذائية، خبير صناعات   السيد  -
 غذائية  

 التعريف بالمشاركين  -

8:30 – 9:00 

 أهمية التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية ولى: الجلسة األ
 فداء الروابدة م.  الدكتور حسن العكيدي، السيد فادي جبر، 

 نبذة تعريفية عن التعبئة والتغليف   -

 وطرق الوقاية منها  وأنواعها  الملوثات   -

 همية وخصائص وأنواع مواد التعبئة والتغليف  أ -

 مناقشة عامة -أسئلة وأجوبة  -

9:00 – 10:00 

 ة الغذائي اتللمنتجاشتراطات بطاقة البيان وتصميم الملصق  :الجلسة الثانية
 السيد فادي جبر   م. يبرين الحمود، 

 مفهوم بطاقة البيان   −

 بطاقة البيان  ت اشتراطا −

 طريقة اختيار التصميم والشعار −
 مناقشة عامة –وأجوبة   أسئلة −

10:00 – 12:00 

   12:00ــ12:15 استراحة قهوة 

 التسويق والدعاية واإلعالن للمنتجات الغذائية فنون  ثة:الجلسة الثال
 فداء الروابدة   م.  ،يبرين الحمود م. ، خالد سعيدالسيد 

 مفهوم وطرق التسويق  −

 الميزات والعيوب والعوائق التي تواجه عملية التعبئة والتسويق  −

 الفرق بين الدعاية واإلعالن  −

 آلية تصوير المنتج لإلعالن ليكون معب ر وذو مدلول  −

 مناقشة عامة –أسئلة وأجوبة  −

12:15 – 13:00 
 

 14:00 – 13:00 للصالة والغداء  استراحة

 17:30 – 14:00 استكمال الجلسة الثالثة 
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 10/2020/ 14الربعاء اليوم الثاني: 

  تم أخذه في اليوم األول  عملي تطبيقي على ماتدريب :  الرابعةالجلسة 
 مشاركين في مجموعة(   ٣)تدريب عملي كل  

 السيد خالد سعيد  ،فداء الروابدة م.  يبرين الحمود، السيد فادي جبر،  م.

 تصميم بطاقة البيان ووضعها على العبوات  -

 تصميم شعار  -

إنشاء منصة مخصصة للبيع باسم الجمعية عبر منصة التواصل   -
 ي االجتماع

 قوائم البيع وقوائم للبضاعة المرتجعة إعداد  -

 والتسعير حساب الكلف   -

 مناقشة عامة –أسئلة وأجوبة  -

8:30 – 12:30 
 
 
 
 
 

 13:30 – 12:30 للصالة والغذاء  ستراحةا

 16:30 – 13:30 الرابعة  استكمال الجلسة

 10/2020/ 15الخميس اليوم الثالث: 

 المنتجات الريفية  العمليات المرتبطة ب :الخامسةالجلسة 
 السيد فادي جبر  ،لما الشمايلة م. الدكتور حسن العكيدي، فداء الروابدة،   م.

 زيادة المبيعات للمنتجات الريفية  على ثر دور التسويق أ -

 وموافقة الشروط الصحية والسالمة العامة  ةآلية عرض المنتجات السليم  -

 تقييم الورشة وتوزيع الشهادات واختتام الدورة  -

8:30 – 12:00 

 13:00 – 12:00 غذاء في الميدان 
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 المرفقات

 
 (1) المرفق

 في الورشة التدريبية المشاركين قائمة أسماء 

 سهام سليمان المعايطة   .1

 سناء رضا المعايطة   .2

 حنان صالح الحباشنة   .3

 أمل يوسف الحباشنة   .4

 فهام عطاهلل المعايطة   .5

 احالم سليمان المعايطة   .6

 وجدان جميل الشرفاء .7

 نيروز جميل المعايطة   .8

 مرام راضي المعايطة   .9

 امينة محمد الهنداوي   .10

 فرح رزق المعايطة   .11

 وفاء سليمان المعايطة  .12

 روان عبد المجيد المعايطة  .13

 ميسر دروبي المعايطة  .14

 ميسون ثلجي المعايطة  .15

 هبة محمد الضمور   .16

 روال عبد الرحمن المعايطة   .17

 شروق عودة هللا المعايطة   .18

 


