
خانواده های توانمندسازی برنامه 

 روستایی در مراکش 
 

(توسعه پایدار دانش محور و حفظ منابع آب)  

 

 



اولین شرط داشتن نگرشی همه جانبه , برای به انجام رساندن اهداف بزرگ 

 . است

 

در دو روستای مجاور طرحی جامع بمنظور , رباط, منطقه ای نزدیک به پایتختدر 

به سبب . حفظ منابع زیست محیطی و افزایش بازده تولیدات کشاورزی اجرا شده است

توجه ویژه به امر آموزش در تمامی رده های سنی و بکارگیری روشهای کارای تحقیق 

بیش از پنج سال است که تمامی اهداف اولیه طرح محقق شده و تمامی افراد , و مدیریت

. مشارکت کننده در این طرح از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن منتفع شده اند  

نگاهی به مراحل مختلف اجرای این طرح درسهای مفیدی در رابطه با توانمندسازی 

.خانواده های روستایی و حفظ منابع آب در بر خواهد داشت  



دارندور ضحدر یک طرح جامع تمامی اعضای یک جامعه   

 در این جامعه عملکرد اقتصادی یک خانواده به چه صورتی است؟ 

 نیروهای کار کدامند؟ و چگونه سازماندهی میشوند؟

 نقش ها چگونه تقسیم میشوند؟ 

نیروی 

 کار 

 فرزند

 مادر

 پدر 



بلکه واقعیتی است حاضردر تمام زوایای زندگی, کمبود آب شیرین دیگر یک تهدید نیست  

 

؟کدامند, منابع آب شیرین که بصورت سنتی مورد بهره برداری قرار میگرفتند  

 چه عوامل تهدید کننده ای برای بهره برداری بهینه وجود دارند؟ 

 توانمندیهای اقتصادی و علمی موجود در منطقه کدامند؟ چه کمبودها و نیازهایی وجود دارند؟

 منابع مالی الزم را چگونه تامیین کنیم؟ وام از نهادهای دولتی؟ کمک از نهادهای بین المللی؟  

 



طراحی اولیه برای یک 

پروژه اقتصادی سودآور و 

 سازگار با تغییرات اقلیمی

به آب شیرین را کمبود میتوان چگونه 

فرصتی برای افزایش بهره وری تبدیل 

 کرد؟

راههای انتقال دانش و تکنولوژی 

 کدامند؟

آیا آمادگی مالی و ذهنی در میان 

 کشاورزان وجود دارد؟



سازماندهی اولیه در میان 

 کشاورزان منطقه

 چگونه نمونه های موفق را توسعه دهیم؟

آیا نهادهای دولتی پشتیبان این طرح 

 هستند؟

بازاریابی مناسب با تولیدات منطقه را 

 چگونه به انجام برسانیم؟



پایداری هر پروژه در گرو 

مدیریت مناسب و آینده 

 نگری است

کدام گروه ظرفیت مدیریت مالی و 

 تخصصی را دارد؟

برای آموزش نوجوانان و جوانان 

 بصورت کالسیک چه نیازهایی داریم؟ 

چگونه تمامی عناصر فعال یک خانواده 

 را باید سازماندهی کنیم؟  



( تحول ماندگار جامعه)یک تجربه کارا در ادغام دو پروژه مرتبط   

 طرح توسعه اقتصادی 

توانمندسازی جامعه 

آموزش )مدنی 

(جوانان و نوجوانان  

حفظ منابع آب 

شیرین و پروژه 

 کشاورزی پربازده



 

 

 چشم انداز و اهداف کالن

  

 

 چگونه میتوان برنامه ای دقیق و کارا تهیه کرد؟ 

 

 شناسایی منطقه هدف؛ تاریخچه روستا و عوامل زیست محیطی و انسانی

 آیا می توان منابع آب را حفظ نمود؟ چه کسانی مسوول حفظ محیط زیست هستند؟ 

 آیا خشکسالی و تغییرات اقلیمی سرنوشتی غیر قابل تغییر است؟

 از بین رفتن منابع درامدی روستاییان چه نسبتی با تغییرات اقلیمی دارد؟ 

 



 طراحی و برنامه ریزی برای پروژه

 

 آیا افزایش بهره وری اقتصادی با حفظ منابع زیست محیطی در تضاد است؟ 

 نیازهای واقعی مردم منطقه کدامند؟ دالیل شکست پروژه های توانمندسازی اقتصادی گذشته کدامند؟ 

 آموزش کشاورزان و فراهم کردن منابع مالی و نیازهای تخصصی آنان 

( توسعه پایدار)توجه ویژه به آموزش نوجوانان   

 



 

موازی و مرتبط دو طرح اقتصادی و , اجرای همزمان)اجرای پروژه 

(آموزشی  

 

 طراحی یک پروژه کشاورزی با در نظر گرفتن موانع و مزیت های مالی و زیست محیطی 

و دورههای مشارکت , کالسها, طراحی و اجرای دروس)توسعه پایدار در آموزش نسل آینده متبلور میشود 

( مدنی برای جوانان و نوجوانان خانوادههای روستایی  

 رفع موانع و مشکالت تکنیکی کشاورزان 

منطقه اجرای روشهای مدرن حفظ منابع آب شیرین با در نظر گرفتن امکانات   



 
 ارزیابی و رفع مشکالت و چالشهای پروژه

 

 

 نظارت دقیق بر کیفیت دوره های آموزشی برای کشاورزان و دروس نظری و عملی برای دانش آموزان 

 راهنمایی برای تشکیل گروههای همکاری در زمینه بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی 

توسعه پایدار و همکاری متقابل میان گروههای )راهنمایی برای حل چالشهای کشاورزان با بروکراسی دولت مرکزی 

( مختلف  

 


