ورشة العمل االقليمية عبر االنترنت حول

تمكين المرأة الريفية من خالل المشروعات الصغيرة:
خبرات الدول االعضاء العربية في المنظمة
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المنظـمـة األفريقـــية اآلســيوية للـتـنمــية الــريـفـيـة (آردو)

تمكين المرأة الريفية من خالل

خلفية

المشروعات الصغيرة :خبرات الدول االعضاء

إن تمكيممممن المممممرأة وتحممممسين أوضمممماعها االجتماعممممي
واالقتممصادي يتعلممق بتحقيممق المممساواة بيممن الجنممسين،
والتي تم اعطاء أولوية قصو لها ضمن أهداف التنمية
المستدامة ل مم المتحدة (  .) G-وعليم  ،فم ن تمكيمن
المممرأة يممشكل جممزءا ال يتجممزأ مممن األجنممدات التنمويممة
الوطنية لمعظم الدول األعضاء في المنظمة .كمما وممن
المعمروف أن الممشاريع الممص يرة الممدرة لمدخل المممرأة
تؤدي الى التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة ورفع
قدراتهن على اتخاذ القرارات.

القاهرة ـ جمهورية مصر العربية

إن المنظمممممة األفريقيممممة اآلسممممميوية للتنميممممة الريفيمممممة
( ،)AA Oتبممذل جهودهمما لممدعم الممدول األعممضاء فممي
مساعيها التنموية من خالل بنماء القمدرات البمشرية عمن
طريق تنظيم برامج التمدريب ،ور العممل والنمدوات،
لتوفمممير منمممصة لتبمممادل أفمممضل الممارسمممات والتقنيمممات
المبتكممرة والخممبرات الهامممة فممي مجممال التنميممة الريفيممة
والزراعيممة ،ومممن ضمممنها تمكيممن والمممرأة الريفيممة مممن
خمالل تعزيممز قممدراتهن ودخلهممن ،وهكممذا تعمممل لتحقيممق
التنمية الشاملة.

العربية في المنظمة
المنظمة الراعية:
المنظمة األفريقية اآلسوية للتنمية الريفية (آردو)
)(www.aardo.org

المركز المصري الدولي للزراعة (اإليكا)

الفترة
 91ـ  32ديسمبر 3239
خمسة ايام العمل ( 91ساعة)
عدد ساعات العمل في اليوم (ثالثة ساعات)
(من يوم األحد الى يوم الخميس)

توقيت الجلسات
 0022مساءا الى  1022مساءا
(بالتوقيت المحلي المصري ))GMT + 2:00
(يرجى التفضل بالتأكد من منطقة الوقت المحلي)

المحطة االكترونية (البرمجة)
برنامج ZOOM

الموعد النهائي الستالم الترشيحات
 92ديسمبر 3239

ونظرا للوضع المستجد بسبب جائحة كوفيد –  91تقوم
المنظمة بتبمنى تمسهيالت محطمات الكترونيمة و بمادرت
الى تنظيم مجموعة من بمرامج التمدريب االلكترونمى /
ور العمل االفتراضية  -لمواصلة جهودها ممن اجمل
دعم دولها االعضاء لتحقيق التنميمة الممستدامة فمى همذه
السلسلة من البرامج .
وفى هذه السلسلة فان اردو بالتعاون مع مكتبها االقليمى
لشمال وشمر افريقيما فمى القماهرة والمركمز الممصري
الدولي للزراعية (إيكا) – ممصر سمتقوم بتنظيمم ورشمة

عمممل اقليميممة حممول (تمكيممن المممرأة الريفيممة مممن خممالل
المشروعات الص يرة ) لمدة  1ايام عمل للمشاركين فى
دولها االعضاء و ذل مع االهداف التالية0
أهداف البرنام
·

تعظيم دور المؤسسات الحكومية والسياسات في التمكيمن
االقتصادي واالجتماعي للمرأة.
المشاريع الص يرة المبتكرة المدرة للدخل.

·

عر

·

تمممسويق منتجمممات الممممشاريع المممص يرة وإدارة سالسمممل
القيمة.

الم هالت الالزمة للمشاركة
¨

درجة البكالوريوس في العلوم االجتماعية  /أو المجال
المعني بها مع خبمرة عممملميمة مملمحموظمة فمي تمخمطميمط
وتنفيذ البرامج

¨

أن يممكممون مممتممخممص مص مما فممي الممممموضممو ومممرتممب مط مما
بالبرنامج

¨

إتقان العربية ،حيث أن الل ة المستخدمة للتدريمب همي
الل ة العربية و

¨

يجب أن يكون لدي المممام كمافمي بمتمقمنميمة المممعملموممات
واالتصاالت ) (ICTممع ر مبمة حضمور بمرنماممج/دورة
تدريب عبر اإلنترنت

محتويات البرنام :

اختيار المشاركين

·

السياسمممممات الحاليمممممة للحكوممممممات ودور
اسمممممتعرا
المؤسسات الحكومية في التمكين االقتصادي للمرأة

·

عممر مممشاريع ابتكاريممة فممي مجممال تجفيممف  /معالجممة
الخضر والفواك

·

مشاريع تنمية تربية الدواجن االهلية

·

إضممافة القيمممة فممي الحليممب ومنتجممات األلبممان مثممل انتمما
الجبن ،كصناعة منزلية و

·

تمممسويق منتجمممات الممممشاريع المممص يرة (إدارة سلمممسلة
القيمة).

منهجية البرنام
سيمكمون تمدريمبما كماممال عمبمر االنمتمرنمت وسمتمكمون ممنمهمجميمة
البرنامج تشاركية وتفاعلية لل مايمة وتضمممن اقصمى مشماركمة
المشاركين .سيتم عر جميع الوحدات المممهمممة ممن خمالل
المحاضرات والمناقشات واالورا القمطمريمة وعمر بماور
بونت والعصف الذهني.

لغة البرنام
الل ة المستخدمة خالل البرنامج سيكون الل ة العربية.

المشاركة
سيحضر البرنامج التدريبي مسؤولون من المستو المتوسمط
والكبار من العاملين في المجال ذي الصلة في بلدانهم .سميمتمم
دعوة األشخا ذوي الخبرة من المعهد المضيمف (المممركمز
المصري الدولي للزراعة) والمؤسمسمات األخمر فمي مصمر
الذين لديهم تجمارب منميمة حمول همذا الممموضمو لمممشماركمة
تجاربهم وخبراتهم مع المشاركين.

سيتم اختيار المشاركين للبرنامج التدريبي من قبل المنظمممة
االفريقية اآلسوية للتنمميمة المريمفميمة (آردو) .وسميمتمم تمزويمد
المشاركين المختارين برابط الكمتمرونمي لمتمسمجميمل المدخمول
وكلمة المرور للوصول إلى البرنامج.

طريقة التسجيل
الخطوة االولى :
تسجيل الدخول عبر الرابط 0

.

: aardo.org orm

الخطوة ال انية:
بعد ملء المتمفماصميمل اضم مط عملمى تمقمديمم )  ،( bmiثمم قمم
بطباعة استمارة الطلب المعبأة.
الخطوة ال ال ة :
التوقيع على استمارة الطلب /الترشيمح المممعمبمأة وإرسمالمهما
مع خطاب توصية من الوزارة الممخمتمصمة لم ردو /ممركمز
الممتممممميممز  /المممممنممظمممممة ،عمملممى عممنمموان الممبممريممد اإللممكممتممرونممي0
iec@aardo.org / arabic.aardo@gmail.com

الشهادات
بعد اختتام البرنامج بنجاح ،سيتم منح المشاركميمن شمهمادات
الكترونية موقعة (رقميا) من قبمل كمل ممن سمعمادة األمميمن
العام للمنظمة والسلطات المعنية بالمركز المصري المدولمي
للزراعة  -مصر.

التواصل عبر الواتسا
سيتم انشاء مجممموعمة االتصمال عمبمر  a Aممن أجمل
التواصل ومشاركة المعلومات بشكل أسر بين المشاركين
والمعهد المضيف (المممركمز المممصمري المدولمي لملمزراعمة)
والمنظمة ).(AA O

عن المعهد المضيف (المركز المصري الدولي للزراعة ـ مصر)
إن المركز المصري الدولي للزراعة )(EICAهو
مركز بارز للبحث والتدريب في إفريقيا تحت إشراف
وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،حكومة مصر.
يقوم المركز بتنظيم برامج التدريب على جوانب
مختلفة للتنمية الزراعيـة .ويقوم بتدريس مجموعة
واسعة من المناهج الدراسية المصممة لتمكين
المشاركين من التعرف على أحدث التقنيات في مجال
التنمية الريفية والزراعية .أهداف هذه البرامج ال
تنحصر فقط في تدريب المسؤولين من إفريقيا وآسيا
ممن ال يزالون في الخدمة في مختلف مجاالت الزراعة ،بل وأيضا جمع المواهب الزراعية من الدول المختلفة لفهم
وتقدير مشاكل اآلخرين والمساعدة على تحقيق التطور عن طريق تجميع المعرفة والتقنيات الجديدة في مجال التنمية
الزراعية وتكييفها مع ظروف البالد المختلفة.
مالحظات هامة :
Ü

لن يتم النظر في االستمارات الواردة بدون توصية من الوزارة المختصة  /مركز التميز بالدولة المعنية.

Ü

يجب أن تصل استمارات الترشيح ،المكتملة حسب التوجيهات ،إلى سكرتارية المنظمممة قمبمل أو فمي  92ديسمممبمر
 ،3239الموعد النهائي.

Ü

بسبب محدودية المنح ،سيتم إخطار المرشحين المختارين فمقمط ممن خمالل الموزارة المممخمتمصمة وممراكمز المتممميمز
للمنظمة.

Ü

يرحى من المرشحين المختارين حضور جميع الجلسات المباشرة لبرنامج التدريب اإللكترونمي لميمكمونموا ممؤهملميمن
للحصول على الشهادات اإللكترونية.

يرجى االتصال بـ:
سعادة الدكتور مانوج نارديوسينغ ،االمين العام للمنظمة
عناية 0السيد  /دمحم نعيم الدين
ضابط الترجمة العربية ومنسق البرنامج
المنظمة االفريقية اآلسيوية للتنمية الريفية
نيودلهي ـ الهند
تليفون31922181 / 30688863 - 99 - 19+ 0
الجوال1192189221 - 19+ 0
اإليميلiec@aardo.org / arabic.aardo@gmail.com 0

