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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 4-2 ،كانون األول  /ديسمبر 2019

برنامج العمل
اليوم األول – االثنين 2 ،كانون األول/ديسمبر 2019
09:30 – 09:00

التسجيل

10:00 – 09:30

الجلسة االفتتاحية
-

كلمات ترحيبيّة

 السيد الياس غضبان ،مستشار إقليمي لألمن الغذائي ،إدارة سياسات التنمية المستدامة ،لجنةاألمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،اإلسكوا
 السيد ّعزت العجالين ،مساعد األمين العام للثروة النباتية ،وزارة الزراعة،
المملكة األردنية الهاشمية
 السيدة نادين عبد الخالق ،رئيس دائرة التبريد والتوضيب ،وزارة الزراعة،الجمهورية اللبنانية
10:30 – 10:00

التعريف بالمشاركين

الجلسة األولى - :نطاق الممارسات الزراعية الجيّدة على المستوى الوطني
-

عرض لمشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية
 -السيدة جولي أبو عرب ،منسّقة مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي ،قسم سياسات الغذاء

-

عرض لدراسة حالة األردن ولبنان
 السيد ّعزت العجالين ،مساعد األمين العام للثروة النباتية ،وزارة الزراعة،
المملكة األردنية الهاشمية

والبيئة ،إدارة سياسات التنمية المستدامة ،اإلسكوا

 السيدة نادين عبد الخالق ،رئيس دائرة التبريد والتوضيب ،وزارة الزراعة،الجمهورية اللبنانية
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12:00 – 10:30

الجلسة الثانية :مناقشة تفاصيل الممارسات الزراعيّة الجيّدة الوطنيّة في محاور:

( )1تشغيل المزارع وإدارتها )2( ،إدارة التربة والمياه ومواد اإلكثار )3( ،اختيار
وإدارة مواد اإلكثار

إدارة الجلسة :السيد الياس غضبان ،مستشار إقليمي لألمن الغذائي ،إدارة سياسات التنمية المستدامة،
اإلسكوا
-

عرض نقاط التح ّكم ومستوى اإللزامية

-

 السيد محمد الحيّاري ،رئيس قسم التعاون الدولي ،وزارة الزراعة ،المملكة األردنية الهاشميةعرض للمالحق الخاصة بالنقاط

 السيدة جولي أبو عرب ،منسّقة مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي ،قسم سياساتالغذاء والبيئة ،إدارة سياسات التنمية المستدامة ،اإلسكوا
مناقشة عامة
12:30 – 12:00

استراحة قهوة

14:00 – 12:30

الجلسة الثالثة :مناقشة تفاصيل الممارسات الزراعية الجيدة الوطنية في محاور:
( )4إدارة األسمدة )5( ،وقاية المحاصيل )6( ،النظافة الصحية
إدارة الجلسة :السيد عزت العجالين ،مساعد األمين العام للثروة النباتية ،وزارة الزراعة ،المملكة
األردنية الهاشمية
-

عرض نقاط التحكم ومستوى اإللزامية

 السيدة تمام الخوالدة ،رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية ،مديرية اإلنتاج النباتي،وزارة الزراعة ،المملكة األردنية الهاشمية
-

التمارين وعرض للمالحق الخاصة بالنقاط
 السيد محمد الحيّاري ،رئيس قسم التعاون الدولي ،وزارة الزراعة ،المملكة األردنية الهاشميةمناقشة عامة

15:00 – 14:00

استراحة غذاء

16:30 – 15:00

الجلسة الرابعة :مناقشة تفاصيل الممارسات الزراعية الجيدة الوطنية في محاور:
( )7المراجعة قبل الحصاد )8( ،الزراعة المستدامة بيئيا )9( ،سالمة العاملين
ورعايتهم
إدارة الجلسة :السيدة نادين عبد الخالق ،رئيس دائرة التبريد والتوضيب ،وزارة الزراعة،

الجمهورية اللبنانية

-

عرض نقاط التحكم ومستوى اإللزامية

 -السيد عمر اللحام ،رئيس قسم الممارسات الزراعيّة الج ّيدة ،وزارة الزراعة،

-

المملكة األردنية الهاشمية
التمارين وعرض للمالحق الخاصة بالنقاط

 السيد محمد الحيّاري ،رئيس قسم التعاون الدولي ،وزارة الزراعة ،المملكة األردنية الهاشميةمناقشة عامة
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16:45 – 16:30

استراحة قهوة
توضيح إلجراءات العمل ومهارات التفتيش لتطبيق وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيّدة على الصعيد
الوطني :مراحل التفتيش
 السيد محمد الحيّاري ،رئيس قسم التعاون الدولي ،وزارة الزراعة ،المملكة األردنية الهاشمية -السيد الياس غضبان ،مستشار إقليمي لألمن الغذائي ،إدارة سياسات التنمية المستدامة،

17:30 – 16:45

-

14:30 – 09:30

تطبيق ميداني على التفتيش والتوثيق في مجال تطبيق الممارسات الزراعية الجيّدة على المستوى الوطني:
زيارة مزارع متعدّدة من حيث حجم المزرعة والمنشآت المستعملة

15:30 – 14:30

استراحة غذاء

17:00 – 15:30

الجلسة الخامسة :تبادل أفكار وتوصيات حول استعمال دليل الممارسات الزراعية الجيدة على صعيد
المزرعة

اإلسكوا

اليوم الثاني – الثالثاء 3 ،كانون االول/ديسمبر ( 2019التطبيق الميداني)

إدارة الجلسة :السيد الياس غضبان ،مستشار إقليمي لألمن الغذائي ،إدارة سياسات التنمية المستدامة،
اإلسكوا
السيد تيمور شكري ،مدير الجودة للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،شركة دل مونتي
لألغذية
 عرض لنتائج المجموعات في التطبيق الميداني :ممثّل عن كل فريقمناقشة عامة واستراحة قهوة
اليوم الثالث – األربعاء 4 ،كانون االول/ديسمبر 2019
11:00 – 09:30

الجلسة السادسة :االرتكاز على الممارسات الزراعيّة الجيّدة بهدف تحسين جودة وسالمة المنتجات
في األسواق المحليّة والخارج ّية
إدارة الجلسة :السيد ب ّ
برو ،خبير واستشاري سلسلة القيمة ،المزارع الملكية في لبنان
شار ّ
-

أهمية تطبيق ممارسات زراعيّة جيّدة وطنيّة ألسواق التصدير

 السيد سعيد جدعون ،نائب مدير الغرفة ورئيس دائرة التطوير الزراعي،غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع
 السيد زهير جويحان ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الجمعية األردنيّة لمصدّري ومنتجيالخضار والفواكه ،المملكة األردنية الهاشمية
-

أهمية تطبيق ممارسات زراعيّة جيّدة وطنيّة لالستهالك المحلي

 السيد يوسف محي الدين ،رئيس االتحاد العام للنقابات الزراعية ،الجمهورية اللبنانية -السيدة زيـنب المومني ،رئيسـة االتحاد النوعـي للمزارعـات المنتجـات،

المملكـة األردنية الهاشمية
مناقشة عامة
11:30 – 11:00

استراحة قهوة
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13:00 – 11:30

الجلسة السابعة :أمثلة عن مبادرات وطنية لتطبيق الممارسات الزراعية الجيّدة والمعوقات التي
تواجه مؤسسات التفتيش والتدقيق
إدارة الجلسة :السيد أنطوان ح ّجار ،خبير قانوني ،مستشار في الزراعة ونظام تحليل المخاطر
وGLOBAL G.A.P
 -الواقع الحالي للممارسات الزراعية الجيّدة :المبادرات والجهود والعقبات في التطبيق

 السيد إيلي مسعود ،رئيس دائرة الزراعة والصناعات الغذائية ،غرفة التجارة والصناعةوالزراعة في بيروت وجبل لبنان
 السيد تيمور شكري ،مدير الجودة للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،شركة دل مونتي لألغذية-

واقع عمل التفتيش والتدقيق على اعتماد وتطبيق ممارسات زراعيّة جيّدة

 السيدة بوال حاماتي ي ّموني ،خبيرة إدارة الجودة - Bureau Veritas،لبنان السيدة براءه محمود الحيّاري ،رئيس قسم عالمة الجودة األردني ،مؤسسة المواصفاتوالمقاييس ،المملكة األردنية الهاشمية
مناقشة عامة
14:00 – 13:00

استراحة غذاء

16:00 – 14:00

الجلسة الختامية :خارطة الطريق لتطبيق الممارسات الزراعية الج ّيدة
إدارة الجلسة :السيد الياس غضبان ،مستشار إقليمي لألمن الغذائي ،إدارة سياسات التنمية المستدامة،
اإلسكوا

-

السيد ّ
عزت العجالين ،مساعد األمين العام للثروة النباتية ،وزارة الزراعة،
المملكة األردنية الهاشمية
السيدة نادين عبد الخالق ،رئيس دائرة التبريد والتوضيب ،وزارة الزراعة،
الجمهورية اللبنانية
السيد محمد الحيّاري ،رئيس قسم التعاون الدولي ،وزارة الزراعة ،المملكة األردنية الهاشمية
السيدة جولي أبو عرب ،منسّقة مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي ،قسم سياسات
الغذاء والبيئة ،إدارة سياسات التنمية المستدامة ،اإلسكوا

16:15 –16:00

استراحة قهوة

17:00 –16:15

توزيع شهادات المشاركة واختتام أعمال الدورة التدريبيّة

