بســــم اهلل الرحمن الرحيم
تقريـر عن البرنامج التدريـبي

(participatory Management of Agriculture and Rural
)Development Programs
والتي عقدت في معيد تدريب اإلدارة الريفية والزراعة

نيجيريا
3162/7/5-6/66

إعـــــــــــداد:

الميندس الزراعي يوسف العقمو

عقـــد ىـــرا البرنـــامج فـــي معيـــد تـــدريب اإلدارة الريفيـــة والزراعـــة فـــي نيجيريـــا وكانـــت
المشاركة من عدة دول حيث حضر ممثمين عن األردن اليند ,مصر ,ماليزيا,باكستان

أىداف البرنامج:

.6إعداد خبراء في مجال التنمية الريفية المستدامة.
.3تأىيل وبناء القدرات العاممين في التنمية الريفية المستدامة.
.2تعريف المشاركون باقتصاديات قطاع المياه والزراعة واألراضي وحماية البيئة.
.4االطالع عمى التقنيات الحديثة في إدارة قطاع التنمية الريفية.

.5االطالع عمى السياسات المتبعة في تخطيط المشاريع المتعمقة في التنمية

برنامج الدورة:

تضــمن برنــامج الــدورة محاض ـرات وزيــارات قــام برلقائيــا محاضــرين متخصصــين حــول
البرنامج مرك از عمى العناصر التالية:

.6تعاون نيجيريـا الـدولي فـي قطـاع التنميـة الريفيـة والبيئـة والمسـاعدات التـي تتمقاىـا
نيجيريا في ىره المجاالت ومدى نقل التكنولوجيا المتقدمة الى الدول النامية.

.3االدارة المتكاممـــة وتطـــوير وادارة المجتمعـــات الريفيـــة -:حيـــث اطمعنـــا عمـــى تجـــارب
نيجيريــا فــي تطــوير وادارة المجتمعــات الريفيــة والمحافظــة عمــى ىــره المجتمعــات عــن
طريق حمايتيا والحفاظ عمى ىره الطبقة.
 .2التنمية الريفيـة وتركـز تقميـديا عمـى اسـتألالل األراضـي كثيفـة المـوارد الطبيعيـة مثـل
الزراعة والحراج.
.

.4إدارة وتصـــميم وتقـــيم المشـــاريع -:حيـــث تعممنـــا كيفيـــة كتابـــة مقترحـــات المشـــاريع
وتصميميا والطرق المتبعة في تقيم المشاريع واستدامتيا.
5مشاركة المستفيدين من مشاريع التنمية الريفية

.6القيادة واإلدارة ومواصفات القائد الريفي الناجح.
.7تقييم األثر البيئي لممشاريع-:حيث تعممنا طرق تقييم األثر البيئي لممشـاريع ومـدى
تأثير المشاريع عمى عناصر البيئة.
.8تخطيط المجتمعات ودعم المشاريع الريفية

.9تقنيات الحصـاد المـائي -:فـي ىـرا المجـال اطمعنـا عمـى مجـال حصـاد ميـاه األمطـار
وطرق تخزينيا ومعالجتيا وحفظيا واستخداماتيا.
61تحميل سياسات الفقر واسبابة والحمول المقترحة.
66متابعة وتقييم المشاريع.

.63استخدام المياه المعالجة الزراعة-:حيث اطمعنا عمى التجربـة النيجيريـة فـي مجـال
اســـتخدام الميـــاه المعالجـــة فـــي الزراعـــة والمواصـــفات القياســـية ليـــره الميـــاه وأنـــواع

المحاصيل التي تزرع بيره المياه.

.62اســتخدام الميــاه الرماديــة فــي الزراعــة-:فــي ىــرا المجــال اطمعنــا عمــى كيفيــة إدارة
الميــاه الرماديــة واســتخداميا فــي مجــال الزراعــة وأن ـواع المحاصــيل التــي تــزرع وتــروي

بيره المياه.

.64الجندر-:تطرق ىرا الموضـوع عمـى إدمـاج المـراه الريفيـة فـي التنميـة المسـتدامو
ومدى مساىمة المرآة الريفية في المشاريع الزراعية في تحقيق الدخل لآلسرة الريفية.
.65تقييم حاجات المجتمع الريفي
66كتابة مقترحات المشاريع.
.67تطوير الميارات وادارة النزاعات.

.68إعداد ميزانيات المشاريع المقترحة

الدروس المستفادة من ىره الدورة-:

من خالل المشاركة في ىرا البرنامج التدريبي تدربنا وتعممنا عمى الطرق المختمفـة فـي
إدارة وتطوير المجتمعات الريفية حيث اطمعنا عمى التجربـة النيجيريـة بيـرا المجـال مـن
خــالل الزيــارات العمميــة والــرحالت الميدانيــة الــى المواقــع المختمفــة والمتصــمة بموضــوع

التنمية الريفية.

وعمــى التعــاون والمشــاركة والمســاىمة المطموبــة مــن قبــل المســتفيدين والمنتفعــين مــن
المشاريع التي تعنى بتحسين حياة السكان والمحافظة عمييا واستدامتيا وكرلك القيـام

بعمميــات التشــأليل والصــيانة والمشــاركة الشــعبية الال زمــة فــي اإلدارة المتكاممــة وخاصــة
مشـــاريع مكافحـــة الفقـــر وتعزيـــز دور ىـــره التنظيمـــات الشـــعبية الـــري ييـــدف أساســـا
لتفعيميا فـي إدارة ومكافحـة الفقـر بشـكل عـام وكـرلك تجربـة الجمعيـات المحميـة والـدور
المتنـــامي ليـــره الفئـــة فـــي إدارة وتوزيــــع المشـــاريع لمقطاعـــات المختمفـــة وصــــيانتيا

والمحافظــة عمييــا وتــدريب المســتفيدين عمــى أعمــال الصــيانة والتشــأليل ورفــع كفــاءة
الســيطرة والمراقبــة عمــى الوحــدات الزراعيــة مــن خــالل اإلدارة الكفــؤة وتوزيــع المشــاريع

عمـــى أســـاس المســـاواة وانخفـــاغ تكمفـــة التشـــأليل والصـــيانة ومـــد جســـور الثقـــة بـــين
مستفيدي المشاريع الريفية ومؤسسات الدولة التي تشرف عمى المشروعات

لقد تخمـل ىـرا البرنـامج المشـاركة فـي إلقـاء وتقـديم ورقـة عمـل قطريـة بعنـوان تمكـين

المرأة الريفية في األردن) حيـث تناولـت فـي ىـره الورقـة دور المـرأة الريفيـة فـي األردن
وتجربة وزارة الزراعة األردنية في الحفاظ وادارة عمى المجتمع الريفي وكـرلك المشـاريع
العاممة والتي تيدف في الحفاظ عمى تحسين ورفع نوعية الحياة
وتــم خــالل ىــرا البرنــامج زيــارات ميدانيــة الــى المنــاطق رات الصــمة بموضــوع البرنــامج
حيث اطمع المشاركون في ىرا البرنامج التـدريبي عمـى تجربـة نيجيريـا في,وكـرلك قمنـا

بزيارة مشاريع التنمية الريفية ومدى مساىمة سكان الريـف فـي تنميـة ىـره المنـاطق ,
وادمــاج الم ـرأة الريفيــة فــي مشــاريع التنمي ـة الزراعيــة  ,وكــرلك اطمــع المشــاركين عمــى
التجارب النيجيرية المختمفة

من خالل حضوري ىرا البرنامج التدريبي ارغب بطرح بعغ

التوصيات-:
 .6تأىيل خبراء في مجاالت التنمية الريفية المستدامة

 .3تأىيل وبناء القدرات لمعاممين في مجاالت التنمية الريفية المستدامة
 .2العمــل عمــى دعــم المشـــاريع رات الطبيعــة المتعمقــة والموجيــة لســـكان
الريف

 .4العمل عمى الحصـول عمـى الـدعم الـالزم لمشـاريع أخـرى مختمفـة تتعمـق
بردارة الموارد الطبيعية في كافة مناطق المممكة .
 .5توفير برامج التدريب لكل مستويات أفراد تنظيمات المجتمع الريفي

 .6أىميـــة المشـــاركة الشـــعبية فـــي السياســـات اإلنمائيـــة وخطـــط وبـــرامج
المشاريع اإلنمائية .

 .7اســـتمرار العمـــل بريفـــاد الميندســـين الـــزراعيين ليـــره البـــرامج التدريبيـــة
المختمفـــة ممـــا يـــنعكس إيجابيـــا فـــي صـــقل ميـــاراتيم واكســـابيم عمـــوم

وميارات مختمفة.

