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  جتماع األول لألطراف المعنية بإطار الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية تقرير اال
  الخاص باألردن

  ، عّمان، المملكة األردنية الهاشمية)2017فبراير  /شباط 13-14(
 

 

 موجـز
 

وزارة الزراعة في المملكة عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع   
األردنية الهاشمية االجتماع األول لألطراف المعنية بإطار الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية 

   .2017شباط/فبراير  14-13ي الفترة ، في عمان، المملكة األردنية الهاشمية، فالخاص باألردن
  

ً موجزاً للنتائج والتوصيات التي خلص ونبذة عن أهم االجتماع إليها  يتضمن هذا التقرير عرضا
  . االفتتاحيةوالمشاركون والجلسة  االجتماعالموضوعات التي تناولها 

 
الزراعية الجيدة العالمية واإلقليمية للممارسات األطر االستفادة من تجارب  ركزت المناقشات على  

ومنها اإلطار القائم/المطروح للممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية، وتقييم األطر المؤسسية المقترحة 
  .إلطالق الممارسات الزراعية الجيدة في لبنان واألردن

 
ات التأكيد على أهمية وضرورة تطبيق الممارسدة توصيات من أهمها وخلص االجتماع إلى اعتماد ع

والتأكيد على ضرورة بناء القدرات الوطنية في األردن حول  GAP الـالزراعية الجيدة المتعارف عليها ب
موضوع تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة من خالل عقد ورش عمل تدريبية لألطراف المعنية بهذه 

   الممارسات بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجاالت ذات عالقة باإلنتاج الزراعي.
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 مقدمة
  

 
مشروع "تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة ضمن نطاق  -1

) الذي تنفذه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بتمويل من 2018-2015العربية" (
ة األردنية اعوزارة الزربالتعاون والتنسيق مع الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، نظمت اإلسكوا 

االجتماع األول لألطراف المعنية بإطار الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص "
  . 2017شباط/فبراير  14-13الفترة  خالل، في عمان، "باألردن

 
ألطر اتمت مناقشة العالمية واإلقليمية للممارسات الزراعية الجيدة، واألطر تجارب  الجتماعاستعرض ا -2

ات الزراعية الجيدة في لبنان واألردن  ية المقترحة إلطالق الممارس س اداً يتجارب وطنية المؤس ترش اس
  سابقة في بعض دول آسيا. 

  
ة  -3 اركون والجلس وعات التي تناولها االجتماع والمش وأهم  االفتتاحيةويبرز هذا التقرير أهم الموض

  .االجتماعالتوصيات الصادرة عن 
 
 

االجتماع توصيات-أوالً   
 

مباركة التعاون القائم بين اإلسكوا ووزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية في مجال تعزيز كفاءة  -4
 االنتاج الزراعي وكافة مجاالت األمن الغذائي وحثهما على استمرارية ودوام هذا التعاون؛

 
 GAP )Good الـرف عليها بالتأكيد على أهمية وضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة المتعا -5

Agricultural Practices في األردن من أجل تحسين سالمة المنتجات الزراعية وحماية المستهلك (
 األردني باإلضافة إلى فتح فرص للتصدير ألسواق عربية وعالمية؛

 
ع -6 يق مع وزارة الزراعة من أجل وض كوا إلى تقديم الدعم الفني لألردن من خالل التنس إطار  دعوة اإلس

ة باألردن ( ات زراعية جيدة خاص على غرار ما تم في ) JOGAPوطني بهدف اعتماد وتنفيذ ممارس
 هذا المجال من تجارب وطنية ناجحة في بعض دول العالم؛ 

 
ات الزراعية  -7 وع تطبيق الممارس رورة بناء القدرات الوطنية في األردن حول موض التأكيد على ض

ات بهدف رفع كفاءة الكوادر الجيدة من خالل عقد ورش عمل تدر يبية لألطراف المعنية بهذه الممارس
 الوطنية العاملة في مجاالت ذات عالقة باإلنتاج الزراعي (خاصة الخضار والفواكه الطازجة)؛

 
الطلب من اإلسكوا االستمرار في توفير الدعم الفني لألردن في مجال األمن الغذائي من خالل تنفيذ  -8

"تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة روع المكونات األربعة لمش
ليستوفي حقه من التنفيذ والتنسيق بشأن  2018العربية" والنظر في إمكانية تمديد مدة المشروع لما بعد 

   ).SIDAذلك مع ممول المشروع "الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي (ٍ 
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 ً   المناقشات  -ثانيا

 الممارسات الزراعية الجيدة ومنظورها اإلقليمي والعالمي  -ألف
 (الجلسة األولى من جدول األعمال)

 
 

من "تعزيز األقدمت السيدة منى فتاح، منسقة المشروع الوطنية باإلسكوا، عرضاً شامالً حول مشروع  -9
العربية" وأهدافه ومنهجية عمله. الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة 

 األمن تعزيز فشرحت بأن هذا المشروع الممول من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي يهدف إلى
 السياسات، ووضع في إعداد رفع مستوى التنسيقفي المنطقة العربية من خالل الغذائي والمائي 

يدعم المبادرات اإلقليمية الهادفة لتعزيز التعاون أن هذا المشروع  ا. كماالستراتيجيات وتنفيذ البرامج
جية التنمية مع استراتيبشكل كبير تكامل وي والتنسيق بين البلدان العربية في مجالي الزراعة والمياه

لوالية المناطة باإلسكوا بشأن متابعة تنفيذ خطة وا )2025-2005الزراعية العربية المستدامة للعقدين (
ل . ثم تناووأهدافها المتعلقة باألمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية 2030نمية المستدامة لعام الت

) 2) تقييم اإلنتاج الزراعي في ظل تغير وفرة المياه، و(1العرض المكونات األربعة للمشروع: (
ي المنطقة العربية ) تحسين كفاءة إنتاج الغذاء ف3، و(التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه

رصد وتقييم األمن الغذائي، بشكل عام وتمت ) 4و(من خالل تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة، 
 كفاءة أكثرتكون  ،الزراعي لإلنتاج مواتية بيئة تعزيزعلى المكون الثالث وهدفه الرامي إلى  اإلضاءة

 Good( الجيدة الزراعية للممارسات موحد إقليمي إطار وضع خالل من ،والجودة الكمية حيث من
Agricultural Practices – GAP( كما تم استعراض األنشطة المدرجة تحت هذا المكون ما تم .

 لتحقيق الهدف المذكور. منها وما هو مخطط له في المشروع 
 

 ة إقليم منطقة جنوبشاشي سارين، الخبيرة الدولية بشؤون سالمة الغذاء، تجرب ةثم عرضت السيد -10
ً من الممارسات الزراعية الجيدة والمعيار العالمي  مع الممارسات الزراعية الجيدةآسيا شرق  انطالقا

وأوضحت أن اإلطار اإلقليمي للممارسات الزراعية  .GlobalG.A.Pالضامن لتطبيقها المعروفة بـ.
دعم ومبادرة من منظمة ب 2006) اعتمد في عام ASEANGAPالجيدة لمنطقة جنوب شرق آسيا (

دعم دول المنطقة لتأسيس إطار وطني بهدف وقد وضع وهو إطار اختياري ) FAOاألغذية والزراعة (
أمين وذلك لت نظيم وتقويم النشاطات الزراعية وعمليات توضيب المنتجات الزراعيةمن اجل ت GAPللـ

غذاء آمن وسليم لألسواق المحلية، ودعم وتسهيل التجارة اإلقليمية وضمان قبول المنتجات الزراعية في 
األسواق العالمية. وشرحت السيدة شاشي الخطوات التحضيرية التي تم اتخاذها لإلعداد لإلطار التنظيمي 

محلياً وأهمها: وتنفيذه ل اعتماده والخطوات التي اتخذتها الدول من أج ASEANGAPوالقانوني للـ 
) تحديد الجهة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ 2) إعداد المعايير الوطنية للممارسات الزراعية الجيدة، و(1(

) دعم وتحضير المزارعين لنيل 4، و(GAPالـ  شهاداتتحديد الجهة المختصة بمنح ) 3و(  GAPالـ
) 6المعنية بالمتابعة والتنفيذ ومنح التراخيص، و(الجهات ) التوافق الوطني على 5التراخيص، و(

كما تم استعراض قائمة ) منح التراخيص للمزارعين. 7الموافقة على الجهة المانحة للتراخيص، و(
وتصنيفاتها (أساسية، هامة، أقل أهمية). وفي القسم الثاني  ASEANGAPمعايير التطابق المطلوبة للـ 

قليمي اإل وتنفيذ اإلطارالمسؤولة عن متابعة  من العرض، قدمت السيدة سارين شرحاً مفصالً حول الجهة
للممارسات الزراعية (حكومية أو جمعية أو اتحاد، إلخ) والشروط المطلوب توفرها فيها ودورها 
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والمؤهالت المطلوب توفرها في الجهات  الترخيص آلياتليها باإلضافة إلى والمسؤوليات المناطة إ
         المانحة للتراخيص.  

 
) عرضاً تعريفياً عن Global Moonكما قدمت السيدة منال صالح، مدير عام شركة غلوبال مون ( -11

المعروفة لمؤسسة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة والمعيار العالمي الضامن لتطبيقها ا
تحديد وتعريف التي تهدف إلى إيجاد معايير جيدة لزراعة آمنة ومستدامة من خالل  GlobalG.A.Pبـ.

بالممارسات الزراعية الجيدة وزيادة مصداقية المزارعين وتوفر كفاءة الجهة المراقبة للتطبيق ومواءمة 
ض فرص توزيعها. كما تناول العرالمعايير المتبعة وزيادة ثقة المزارعين بنوعية منتجاتهم وبالتالي 

ً شرح ً عام ا لدور المؤسسة في دعم المزارعين المشاركين في برامجها وتعزيز االقتصاد واألمن  ا
وخلق الثقة عند المستهلك من خالل نظام تتبعي شفاف. الغذائي على المستويين المحلي والعالمي 

شراكة والمصداقية والمعيار المرجعي وأوضحت السيدة صالح األبعاد االستراتيجية للمؤسسة وهي ال
ومشاركة جميع األطراف المعنية والكفاءة والفعالية. ثم استعرضت بعد ذلك الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

لممنوحة ا الشهاداتالذي يضم السكرتارية والعضوية واللجان التقنية واللجان الفنية الفرعية المحلية و
دوري وسنوي. ثم أطلعت المشاركين على نسب المزارعين  التي تقوم بها المؤسسة بشكلواألنشطة 

 المرخصين من قبل المؤسسة على مستوى قارات العالم. 
 

 وتم فيه عرض مالحظاتالمزارعون وممثلو التجار والمجتمع المدني  نقاش مستفيض شارك فيهجرى  -12
الموضوعات التي تناولها المجتمعون وأجاب المتحدثون عن كل االستفسارات وأبدوا مرئياتهم حول 

 .النقاش
 

 وطنية واإلقليميةألبرز التجارب ال عرض-باء 
 من جدول األعمال) لثانية(الجلسة ا

 
مع بداية الجلسة الثانية، قدمت السيدة نادين عبد الخالق، المنسقة الوطنية للمشروع في لبنان عرضاً  -13

اول وتنعاماً عن القطاع الزراعي في لبنان والمبادرات الوطنية في مجال الممارسات الزراعية الجيدة. 
حالي في ما يخص والوضع ال ) في الصادرات السنوية للبنان%19لعرض نسبة القطاع الزراعي (ا

 تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي لم يتم وضع أطر مؤسساتي أو قانوني لها حتى تاريخه.
يلزم والذي  2015على قانون األمن الغذائي المعتمد في عام المجتمعين وأطلعت السيدة عبد الخالق 

يق من األمور المطلوبة لتطبأطر التتبع والرقابة وحفظ البيانات وغيرها المعايير الجيدة وبتطبيق 
وتناول العرض الدعم الفني الذي يتلقاه لبنان في مجال  . GAPالممارسات الزراعية الجيدة او الـ 

) واالتحاد األوروبي FAOتعزيز القطاع الزراعي من المنظمات الدولية كمنظمة األغذية والزراعة (
-2006العرض مشروع التنمية الزراعية (وشرح . ومشروع المساعدة الممنوح من الحكومة األمريكية

) والذي تم خالله برنامج مكثف لتدريب مزارعين وموظفين من وزارة الزراعة وتم من خالله 2009
، ومشروع "تعزيز وتسويق المنتجات وضع دليل إرشادي حول زراعة أهم المحاصيل المنتجة في لبنان

الذي  رة الزراعة ومنظمة األغذية والزراعةبين وزابالشراكة )" 2013-2010الزراعية اللبنانية (
هدف إلى تطبيق ممارسات زراعية جيدة لثالثة منتجات رئيسية في لبنان وهي الحمضيات والتفاح 
والعنب من خالل العناية بالتربة وإدارة المياه والممارسات الخاصة بآليات الزرع والعناية بالمحاصيل 

كما تمت اإلشارة إلى مجموعة العمل  .الطاقة وترشيد الهدر وسالمة وأمن العاملين والمزارع وإدارة
 تزال والتي اللعملها الفنية الوطنية حول الممارسات الزراعية الجيدة التي تم وضع الشروط المرجعية 

) التي تهدف إلى تعزيز وتنافسية 2019-2015في طور التشكيل، وإلى استراتيجية وزارة الزراعة (
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اإلنتاج الزراعي في لبنان. واختتمت السيدة عبد الخالق عرضها بمجموعة من التوصيات أهمها 
 وضرورة مراجعة القوانينضرورة التوصل إلى إطار وطني لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة 

والمضي في تشكيل وتفعيل عمل مجموعة العمل الوطنية الفنية  GAPومواءمتها مع متطلبات الـ 
س مجلس االعتماد الوطني وتحديد إدارة في الوزارة لتولي الشؤون الخاصة بالممارسات وتأسي

                 الزراعية الجيدة.   
 

قدم السيد صالح الطراونة، مساعد األمين العام للتسويق والمعلومات في وزارة الزراعة األردنية،  -14
ملخصاً عن األنشطة التي تقوم بها الوزارة لدعم المزارعين وإرشادهم نحو اتباع تدابير ومعايير 

يد اخلته بالتأكوابتدأ مدزراعية تراعي سالمة الغذاء والبيئة وتحسن من نوعية المنتجات الزراعية. 
الممارسات الزراعية الجيدة التي تساعد في رفع الكفاءة العملية اإلنتاجية في القطاع على أهمية 

الزراعي بدءا بالممارسات الزراعية الجيدة في مجاالت التربة والمياه والمحاصيل واإلنتاج الحيواني 
اإلنسان والحياة البرية وذلك بالنسبة  والتجهيز للمزرعة والطاقة وإدارة المخلفات والنفايات ورفاهية

للمزارع الصغيرة التي تنتج ألغراض األسواق المحلية وكذلك المزارع الكبيرة التي تنتج ألغراض 
التصدير. وبالنسبة ألنشطة وزارة الزراعة في هذا المجال، فقد عملت الوزارة على إصدار الشهادات 

دة مبينا عليها بأن المنتجات الواردة في الشهادة مأخودة المطلوبة لغايات التصدير من المزارع المعتم
 ماك. من مزارع خاضعة لبرنامج الرقابة على المتبقيات من خالل وضع شعار رسمي خاص بالوزارة

بأنه يتم حاليا أخذ عينات مرتين خالل األسبوع وبشكل عشوائي من الخضار والفواكه في سوق أضاف 
من خلوها من المبيدات حيث تشير النتائج إلى خلو منتجاتنا من متبقيات  الجملة للخضار والفواكه للتأكد

المبيدات وكذلك األمر بالنسبة لصادرات الخضار والفواكه. كما تم إصدار تعليمات خاصة بنظام الجودة 
والتتبع والتي تهدف إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة من خالل عمل سجالت زراعية حيث يحق 

ة ملتزمة بإستخدام عالمة نظام الجودة األردني شريطة تطبيق جميع اإللتزامات بموجب لكل مزرع
ن يعتمد إطار للممارسات الزراعية الجيدة الخاصة بالمنطقة العربية بأالتعليمات. وأمل السيد الطراونة 

خالل برامج  اإلطار منتسويق هذا دعا إلى و GLOBAL.G.A.Pبشكل متوائم ومتوافق مع 
نية وإذاعية عربية مشتركة وعمل شبكة معلومات مشتركة للممارسات الزراعية في المنطقة تلفزيو

    العربية. 
 

مديرية شهادات المطابقة في مؤسسة المواصفات والمقاييس بعد ذلك قدمت السيدة تمارا قطارنة مدير -15
دور المديرية كمسؤولة عن منح شهادات المطابقة للمنتجات استناداً لقانون األردنية عرضاً شرحت فيه 
وتعديالته، وشهادة الممارسات الزراعية الجيدة لمزارع  2000) لسنة 22المواصفات والمقاييس رقم (
. وشرحت السيدة قطارنة شروط الحصول على هذه .GLOBAL G.A.Pالخضار والفواكه الطازجة 

من  2004والذي انطلق في عام  GLOBAL G.A.Pللمجتمعين مشروع الـ  الشهادة. كما أوجزت
وزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمركز الوطني    تدريب فريق ممثل من خالل 

تأهيل مدققين على المزارع للبحث واإلرشاد الزراعي، وجمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه، و
. وقدم المشروع مواصفة المزرعة قاييس واستشاريين من الجهات األخرىمن مؤسسة المواصفات والم

المتكاملة ومتطلبات المواصفة الشاملة لمعايير الممارسات الزراعية الجيدة. ثم فصلت السيدة قطارنة 
الخطوات المطلوب اتباعها للحصول على الشهادة والرسوم المتوجبة وكيفية الترخيص باستخدامها.  

 GLOBAL G.A.Pالتي تواجه المديرية في تطبيق الـ ا باإلشارة إلى التحديات واختتمت عرضه
 االمترتبة عليهرتفاع تكاليف قدرة المزارع على االستمرار في الحصول على الشهادة الوأهمها عدم 

 .المطلوبة وجود جهات منافسة تمنح الشهادةباإلضافة إلى 
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مد أبو ، السيد محهومنتجي الخضار والفواكلجمعية االردنية لمصدري االمنسق الفني لمشاريع ثم قدم   -16
ً عرف فيه بالجمعية ومهامها واألنشطة التي تقوم بها لتدريب المزارعين والخدمات حمور ، عرضا

اتهم. ثم استعرض تجربة الجمعية في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة الترويجية التي تقدمها لمنتج
هيل أتم تحيث  "تنمية الصادرات البستانية"ومشروع  "كفاءة"مشروع من خالل تنفيذ  2004منذ عام 

 عدد من الورشوهيل وتدريب مستشارين وفنيين أتدريبة لتة تم عقد دوروعدد من موظفي الجمعية 
ج لطرح وتروياألردنية الهاشمية التدريبة لمزارعين ومهندسين ومرشدين في مختلف انحاء المملكة 

لم تعريفي عن الممارسات الزراعية الجيدة ووزع يتم انتاج فا . كمالزراعية الجيدة فكرة الممارسات
 همية الشهادةأعن منشور طباعة وتم أيضاً  ،على المهتمين والمزارعين من خالل الورش التي تم عقدها

وفي القسم الثاني من .  عية الجيدةاعن شهادة الممارسات الزرباإلضافة إلى منشورات  ومتطلباتها
أبو حمور على أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لجهة التوفير في العرض، أضاء السيد 

رفع الكفاءة اإلدارية للمزارع بدرجة عالية التكاليف وتأمين إنتاج زراعي أكثر سالمة وحماية البيئة و
ة ، باإلضافة إلى التحديات القائملوجود السجالت الزراعية وتحقيق ميزات تسويقية للمنتجات نظراً 
ة لسات جدوى اقتصادية كافية للمزارع الحاصاعدم وجود درو تكلفة البنية التحتية الالزمةمثلة بالمت

عدد المستشارين المختصين في الممارسات الزراعية  ةقلو ،على الشهادة ومقارنتها بالمزارع التقليدية
الحاصلة مزرعته وجود حافز للمزارع وعدم  طلب من االسواق التقليدية للشهادةوعدم وجود  الجيدة

  .  .GLOBALG.A.Pالـ على شهادة
  

كما قدمت السيدة تمام خوالدة، رئيس شعبة الزراعة العضوية، لمحة عامة عن الزراعة العضوية في  -17
في مديرية  شعبةالنشاء إسنة أي  2002األردن ودور وزارة الزراعة في دعمها وتعزيزها منذ عام 

يف وتوعية المزارعين بأهمية وفوائد الزراعة العضوية ووضع االنتاج النباتي ومهمتها الرئيسية تعر
االنظمة والتعليمات الناظمة لها وتقديم النصح واإلرشاد الفني للتحول لهذا النوع من االنتاج من خالل 
تطبيق االنظمة والتعليمات الخاصة بذلك ،إضافة الى توعية المستهلكين والمهتمين بها ألهميتها في 

لوزارة لأنشطة برز راعية آمنة صحياً وبيئياً. وأطلعت السيدة خوالدة المجتمعين على أإنتاج منتجات ز
توفير قاعدة و الترويج والتوعية واالعالمو ة للتحول للزراعة العضويةيالتشريع توفير البيئةمجال في 

والتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والمنظمات الدولية  بيانات للزراعة العضوية
برز نتائج المسح الثالث للزراعة العضوية في االردن المهتمة بقطاع الزراعة العضوية. ثم استعرضت أ

 . 2015عام 
 

استعرض السيد معين القريوتي، مساعد مدير المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي، دليل  -18
مقترح مشروع إقليمي تحت مظلة ممارسات الزراعية الجيدة الخاص بالمنطقة العربية المتمثل بال

نشر وزيادة معدالت تبني الممارسات الزراعية الجيدة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول "
سات مارتحسين الممجال إنتاج وتجارة السلع والمنتجات البستانية في الدول العربية" الهادف إلى 

اءة ساهم في بناء قدرات وتحسين كفيالزراعية خالل مراحل السلسلة الغذائية في الدول العربية بشكل 
ر أو المزارع المعدة للتصدي المحلي التسويقالمزارعين سواء للمزارع الصغيرة التي تنتج ألغراض 

ة طلب على األغذية اآلمنالمن حيث  ةالعربيالمنطقة لمستهلكين في لوعي والقوة الشرائية الوزيادة 
باإلضافة الى تعزيز الزراعة المستدامة وتحسين البيئة والتنمية االجتماعية والحفاظ على الموارد. 

 وشرح السيد القريوتي إطار المشروع والمخرجات المتوقعة منه وخطوات تنفيذه. 
 

طوات خملخص عن وقدم السيد فيدال بيرنجيرو، مسؤول شؤون اقتصادية باإلسكوا، في عرض مرئي  -19
. )Arab-GAPللمضي في مقترح الممارسات الزراعية الجيدة الخاصة بالمنطقة العربية (الحقة 
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فاستهله بشرح عن أهمية وفوائد تنفيذ هذه الممارسات على الصعيد المحلي واإلقليمي. كما فصل 
ممارسات فضلى نحو سالمة الغذاء والمشاركة في المعرفة  تطويرجهة ة منها لوداف المرجاأله

والخبرات وتخفيض التكاليف والهدر وزيادة ثقة المستهلك بالمنتجات الزراعية. ثم استعرض ممثل 
مع جاإلسكوا مقترح تنظيمي للعمل بإطار الممارسات الزراعية الجيدة الخاص بالمنطقة العربية والذي ي

 المزارعين وتجار التجزئة والقطاع العام تحت مظلة المجلس الخاص به وأمانته التنفيذية.    
 

 مجموعات عمل (نقاش عام) -جيم 
 من جدول األعمال)لثالثة (الجلسة ا

 
كل مجموعة ممثلين عن ضمت بعد العروض المفصلة أعاله، انقسم المشاركون إلى مجموعتي نقاش.  -20

األردن ولبنان) والمزارعين وتجار التجزئة وجمعيات المزارعين والجمعيات وزارة الزراعة (في 
األهلية وأعطيت لهم مجموعة من األسئلة/نقاط للحوار لمناقشتها ووضع تصور أولي إلطار وطني 

ً من الـ لتنفيذ لل ومن  .GLOBALG.A.Pممارسات زراعية جيدة على الصعيد المحلي انطالقا
ً ومن ثم تعميم التجربة األردنية (ووذلك بهدف   Arab GAPالـ اللبنانية) على كذلك اعتماده محليا

 سائر الدول العربية. 
 

  منظور األطراف المعنية -دال
 من جدول األعمال) الرابعة(الجلسة 

 
 

في صباح اليوم الثاني من االجتماع، قدمت كل مجموعة مرئياتها حول المواضيع المطروحة وطرحت  -21
إنشاء مجلس أو لجنة وطنية عليا تشرف على لجنة فنية برئاسة جهة حكومية (وزارة المجموعتين فكرة 

الزراعة) وتضم ممثلين من القطاع العام والخاص والمزارعين والمجتمع المدني وكافة األطراف 
المعنية ومهمتها وضع األطر القانونية وتحديد الجهات المانحة لشهادات الترخيص والجهات الرقابية 

 ت الفنية الداعمة للمزارعين وغير ذلك. والجها
 

) (بوتان وجزر المالديفبعض التجارب الوطنية لبعض دول شرق آسيا عرضت السيدة شاشي سارين  -22
في وضع أطر وطنية للممارسات الزراعية الجيدة بمساعدة فنية من منظمة األغذية والزراعة العالمية. 

) إعداد المعايير 1التي اتخذت في هذه الدول وهي: (وأعطت بداية ملخصاً عن الخطوات التحضيرية 
) إنشاء اللجنة/المجلس الوطني المسؤول ووضع 2الوطنية المناسبة للممارسات الزراعية الجيدة، و(

تراخيص وتعزيز قدراتها الفنية شهادات/ال) تأسيس الجهة المانحة لل3اإلطار المرجعي لها/له، (
) اعتماد الجهة المقررة، 5لحصول على التراخيص/الشهادات، و() إعداد المزارعين ل4والتقنية، و(

 للتراخيص /) منح الشهادات7، و(للتراخيص /) الموافقة/اعتماد الجهة المانحة الشهادات6و(
ثم أطلعت السيدة سارين المشاركين على الوثائق المطلوب إعدادها خالل الخطوات للمزارعين.  

الدروس المستخلصة من هذه التجارب وأهمها: ضمان استقاللية  المذكورة واختتمت عرضها بقائمة من
الجهة المسؤولة عن الجهة المانحة للشهادات وضرورة إشراك كافة الوزارات المعنية في 
المجلس/اللجنة والوضوح في تحديد معايير الممارسات الزراعية الجيدة المحلية وضرورة البدء 

ة بين الجهات المعنية واعتماد شعار خاص على منتجات بمزارع نموذجية تطبيقية وتبادل المعرف
طلب المستهلك وتكاليف األخذ باالعتبار لحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة واالمزارع 
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الحصول على الشهادة واالستدامة والعمل على موائمة الممارسات الزراعية الجيدة المحلية مع تلك 
 اإلقليمية والعالمية.

  Arab-GAPللـلمحة عامة عن مواصفات االلتزام المحّدثة  -هاء 
 من جدول األعمال)الخامسة (الجلسة 

 
-Arabوفي نهاية االجتماع قدم السيد فيدال بيرينجيرو لمحة عامة عن مواصفات االلتزام المحدثة للـ  -23

GAP . وأوضح السيد برينجيرو إلى أن المواصفات المعروضة هي مستخلصة من المواصفات التي
ً من الـ 2007حددتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في عام  آنذاك  .GLOBALG.A.Pانطالقا

وقد تم تعديلها وتحديثها للتوافق مع التعديالت الدولية وبشكل يناسب ظروف وخصوصية المنطقة 
 العربية.

        
المشاركون -ثالثاً   

 
هت الدعوة إلى  -24 ممثلين عن األطراف األساسية في سلسلة توريد الغذاء، بمن فيهم المزارعين، وتجار ُوّجِ

الصحة، ووزارة االقتصاد، ووزارة  ،وعلى رأسها وزارة الزراعة التجزئة، والمؤسسات الحكومية
وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية بصحة وسالمة الغذاء. وضم االجتماع عدداً من األكاديميين 

ويتضمن وعن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.  .GlobalG.A.Pوالخبراء، وممثلين عن 
 ) قائمة المشاركين.2المرفق (

  
 ً االفتتاح – رابعا  

 
في بداية جلسة االفتتاح، ألقى السيد جمال البطش، مساعد أمين عام وزارة الزراعة والمنسق الوطني  -25

للمشروع في األردن، كلمة تقديمية رحب فيها بجميع المشاركين في االجتماع. واستعرض بشكل 
 مته علىمختصر دور وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية الداعم للمشروع. كما ركز في كل

  أهمية المواضيع التي ستناقش في االجتماع وتمنى للمجتمعين التوفيق واإلقامة الطيبة في األردن. 
         

الفتتاحية اوألقت مديرة إدارة سياسات التنمية المستدامة في اإلسكوا، السيدة رلى مجالني، كلمة اإلسكوا  -26
أهداف االجتماع وشددت سيدة مجدالني فيها بجميع المشاركين في االجتماع. واستعرضت ال ترحب

على أهمية المواضيع المتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة وعوائدها على الصعيد الفردي والوطني 
وخاصة  2030لخطة للتنمية المستدامة لعام  17واإلقليمي. كما أشارت إلى أهداف التنمية المستدامة الـ 

الجوع من خالل عدة تدابير في طليعتها تعزيز الزراعة  الهدف الثاني الذي يدعو إلى القضاء على
ضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذي المستدامة، ومؤشر تحقيقه وهو 

بالشكر  توأخيراً توجهضمان وصول منتجي األغذية إلى األسواق.  و 2030طوال العام بحلول 
 القيمة في تنظيم االجتماع. معلى جهودهنية الزراعة األردوزارة فريق عمل والتقدير ل

    
الذي رحب  األمين العام للوزارة، السيد راضي طراونةألقاها فقد الزراعة في األردن كلمة وزارة أما  -27

 وتمنى لهم إقامة سعيدة فيها. وركز السيدالمملكة األردنية الهاشمية أيضاً بالمشاركين في االجتماع في 
تنظيم وتنمية القطاع الزراعي من أجل إنتاج زراعي  فيالزراعة في كلمته على دور وزارة طراونة 

 ويتالءم مع متطلبات السوق المحلية واألسواقمتطور ومتنوع ويحافظ على البيئة والمصادر الطبيعية 
اعة اإلقليمية والدولية.  كما تطرق السيد طراونة إلى مبادرات ومشاريع الوزارة في تعزيز الزر
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العضوية وتعميم الممارسات الزراعية الجيدة من خالل برامج ومشاريع بالشراكة مع جهات ومنظمات 
كما رحب السيد طراونة بالتعاون مع اإلسكوا في هذا المجال، داعياً الجهات الوطنية إلى تضافر دولية. 

حاضرين االستفادة من الجهود من اجل النهوض بالقطاع الزراعي الهام في األردن وأكد على جميع ال
 هذا االجتماع ومن وجود الخبراء للتباحث حول سالمة الغذاء على المستوى الوطني.

 
اإلسكوا، بتقديم ب رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئةوفي ختام حفل االفتتاح، قامت السيدة ريم النجداوي،  -28

 . واستهلت العرضهمية الممارسات الزراعية الجيدة ودورها في تحقيق التنمية المستدامةعرض حول أ
 ،الحالية والالحقة االحتياجات البشرية لألجياللتلبية باإلضاءة على الزراعة المستدامة كضامن 

 البيئة من التدهوروعلى األراضي والمياه والمزروعات ومساهم في التنمية الريفية وللمحافظة على 
ً باإلضافة إلى كونها آ ً  منة صحيا ً  ومجدية اقتصاديا ومن جانب آخر، أوضحت السيدة  .ومقبولة اجتماعيا

ة الستدامة البيئية واالقتصاديورها كضمن لالنجداوي بأن أهمية الممارسات الزراعية الجيدة تكمن في د
 منتجات زراعية آمنة وذات جودةوسبب رئيسي إلنتاج واالجتماعية للعمليات على مستوى المزرعة، 

تؤدي إلى بالرغم من أنها قد  لتوجه نحو الزراعة المستدامةل المزارع وداعمديمومة عمل وعامل مهم ل
طار، . وفي هذا اإلتحديات مطابقة المعايير والشهاداتبسبب  زعج صغار المزارعينتزيادة الكلفة، وقد 

عرف العرض باألصحاب العالقة المباشرين بالممارسات الزراعية الجيدة (المزارعين، المصدرين، 
. كما ، وغيرهم)تجار التجزئة والموردين، الحكومات، العاملين في المزارع، المستهلكينالمستوردين، 

وأهدافها السبعة عشر   وخاصة  2030خطة التنمية المستدامة لعام قدمت السيدة النجداوي ملخصاً عن 
على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة  الهدف الثاني الداعي القضاء

الـ خطة  فيبخصوصها ات الدول الزراعة المستدامة والتزام. كما أوضح العرض متطلبات المستدامة
باإلضافة إلى  الدور الهام لوزارات الزراعة وغيرها من الجهات الحكومية، كما اضاء على 2030

دور اإلسكوا في هذا المجال. واختتمت السيدة النجداوي بعرض جدول اعمال االجتماع على 
المشاركين.   
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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  جتماع األول لألطراف المعنية بإطار الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص باألردناال
  2017فبراير  /شباط 13-14

  فندق كمبينسكي، عّمان
  

  االجتماعبرنامج 

  2017شباط/ فبراير  13اليوم األول 

  التسجيل 9:30 – 9:00
  الجلسة االفتتاحية 10:00 – 9:30

  رئيس الجلسة: وزارة الزراعة األردنية    
 كلمات ترحيبية: 

o (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 السيدة ُرلى مجدالني، مدير إدارة سياسات التنمية المستدامة

o وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية 
 معالي المهندس خالد حنيفات، وزير الزراعة

 تعريف بالمشاركين 
  أهمية الممارسات الزراعية الجيدة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، واستعراض

 برنامج االجتماع
 السيدة ريم نجداوي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، االسكوا

  الجلسة األولى: عرض للممارسات الزراعية الجيدة ولمنظورها اإلقليمي والعالمي 11:00 – 10:00
  السيدة ريم نجداوي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، االسكوا رئيس الجلسة:    

  لمحة عامة عن أهداف ونطاق ومنهجية المشروع، والتقدم المحرز في أنشطة المكون
 الثالث وأهدافه

 
A 

  

  األمم المتحدة

 )1المرفق (
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 منى فتّاح، منسقة المشروع الوطنية، اإلسكواالسيدة 
  مقدمة للتجارب اإلقليمية مع الممارسات الزراعية الجيدة: اإلطار المؤسسي والتطبيق

 لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
 السيدة شاشي سارين، مستشار لشؤون سالمة الغذاء

 لمحة عامة عن الGLOBALG.A.P. وآلية عمل الفريق العامل التقني الوطني 
  .BlueMoon Incالسيدة منال صالح، مدير عام 

 مناقشة عامة 

  استراحة قهوة 11:30 – 11:00
  الجلسة الثانية: عرض ألبرز التجارب الوطنية واإلقليمية 14:00 – 11:30

  رئيس الجلسة: السيدة ريم نجداوي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، االسكوا
  الوطني: تجربة لبنانالممارسات الزراعية الجيدة على الصعيد 

 السيدة نادين عبد الخالق، وزارة الزراعة اللبنانية
 الممارسات الزراعية الجيدة على الصعيد الوطني: تجربة األردن 

وزارة الزراعة مساعد االمين العام للتسويق والمعلومات / د. صالح الطراونة في 
  األردنية

  في مؤسسة المواصفات والمقاييسم. تمارا قطارنة/ مدير مديرية شهادات المطابقة 
  م. محمد ابو حمور / الجمعية االردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه

 م. تمام الخوالده رئيس شعبة الزراعة العضوية/ وزارة الزراعة
 لمحة عامة عن الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية 

 ني للبحث واإلرشاد الزراعي مساعد مدير المركز الوط الدكتور معين القريوتي،
  الخطوات الالحقة لمقترح الممارسات الزراعية الجيدة الخاصة بالمنطقة العربية

)Arab-GAPالهيكلية ومخطط التطبيق :( 
 السيد فيدال بيرينجيرو، موظف للشؤون االقتصادية، االسكوا

 مناقشة عامة 

  استراحة غذاء 15:00 – 14:00
  الثالثة: مجموعات عمل لمناقشة المواضيع التالية:الجلسة  16:30 – 15:00

 دور المزارعين وتجار التجزئة في تعزيز سالمة الغذاء على الصعيد المحلي -
 ضمان الصلة بين المزارعين وتجار التجزئة (اقتراح إعداد هيكلي) -

 ختام اليوم األول 17:00 – 16:30
  االسكوا السيدة ريم نجداوي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة،
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 2017شباط/ فبراير  14اليوم الثاني 

  الجلسة الرابعة: منظور األطراف المعنية 11:00 – 9:30

  رئيس الجلسة: السيدة ريم نجداوي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، االسكوا

 مخرجات عمل الفرق 
 نقاش 
 الهياكل المؤسسية في الGAP الوطنية في شرق آسيا 

 مستشار لشؤون سالمة الغذاءالسيدة شاشي سارين، 
 (ممثل من األردن وممثل من لبنان) آراء المزارعين 
 آراء تجار التجزئة واالتحادات والمجتمع المدني 
 مناقشة 

  استراحة قهوة 11:30 – 11:00

 Arab-GAPالجلسة الخامسة: لمحة عامة عن مواصفات االلتزام المحّدثة لل 13:00 – 11:30

  وظف للشؤون االقتصادية، االسكواالسيد فيدال بيرينجيرو، م
 مناقشة  

الجلسة السادسة: التوصيات، والمالحظات الختامية، واالختتام 14:30 – 13:00  

    السيد جمال البطش، مساعد أمين عام وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية  

  السيدة ُرلى مجدالني، مدير إدارة سياسات التنمية المستدامة، االسكوا

  السيدة ريم نجداوي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، االسكوا

غذاء  15:30 – 14:30
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 الئحة المشاركين
 

  
 المملكة األردنية الهاشمية

  
  جمال البطش  السيد

  مساعد األمين العام للثروة النباتية
  وزارة الزراعة

  األردن –عمان 
+) ( داخلي: 962 – 6( 5686151هاتف: 

  )408أو  444
  +)962 – 79( 9059609خليوي: 
  +)962 – 6( 5625718  فاكس:  

اإللكتروني: البريد 
jamal.elbatsh@moa.gov.jo  

           albatshj@yahoo.com
 
 

  السيد صالح الطراونة
  مساعد األمين العام للتسويق

  وزارة الزراعة
  األردن –عمان 

  +)962 - 79(  5586235خليوي: 
البريد اإللكتروني:  

 salah_t@moa.gov.jo 
 
  

  السيد  هاني المجالي
  مدير مديرية اإلنتاج النباتي

  وزارة الزراعة
  األردن –عمان 

  +)962 – 79(  9059545خليوي:  
البريد اإللكتروني:  

 hani_almajali@yahoo.com 
 
  
  

  خير الحياري السيد محمد
  مديرية التعاون الدولي واالتفاقيات التجارية

  وزارة الزراعة
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 5436439خليوي: 
البريد اإللكتروني: 

m.hiary@moa.gov.jo 
 
 

  السيد عبد الكريم الشهاب
  رية زراعة وادي األردنيمدير مد

  وزارة الزراعة
  األردن –عمان 

  +)962 – 77( 7488730خليوي: 
9059549 )79 – 962(+  

  
  

  العجالين السيد عزت
  مدير مديرية زراعة العاصمة 

  وزارة الزراعة
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 9772494خليوي: 
  izzat@seznam.czاإللكتروني: البريد 

  
 

  تمام الخوالدةالسيدة 
رئيس شعبة الزراعة العضوية/ مديرية 

  اإلنتاج النباتي
  وزارة الزراعة

  األردن –عمان 
  +)962 – 6( 5686151هاتف: 

  +)962 – 79( 9705969خليوي: 
  +)962 – 6( 5695329فاكس: 
اإللكتروني: البريد 

tamamharazne@yahoo.com  

 )2المرفق (
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  السيد عاهد محمد حسن القضاة
والمرافق التسويقية/ رئيس قسم الجودة 

  مديرية التسويق الزراعي
  وزارة الزراعة

  األردن –عمان 
  +)962 – 76( 5686151خليوي: 
  +)962 – 77( 7270149خليوي: 
  +)962 – 6( 5693902فاكس: 
اإللكتروني: البريد 

qudahahed@yahoo.com  
 Ahed.q@moa.gov.jo 
  
  

  السيدة بسماء المناصير
  مدير وحدة نظام المعلومات الزراعية الوطني

  وزارة الزراعة 
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 9069565خليوي: 
البريد اإللكتروني: 

mbasma_65@hotmail.com 
  
 

  السيد حازم سليم محمد الصمادي 
  واالتفاقيات التجارية مدير التعاون الدولي

  وزارة الزراعة 
  األردن –عمان 

البريد اإللكتروني: 
hazim.smadi@gmail.com 

  
  السيد نايف غالب مصطفى الرواشدة

  مستشار األمين العام
  إدارة األراضي والري

  وزارة الزراعة
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 7695834خليوي: 
البريد االلكتروني: 

 nayefnr@yahoo.com
      nayef_alrawashdeh@yahoo.com

 
 

  السيد زياد أحمد عبيدات
  مدير

  مديرية الخطط والبرامج
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  األردن - عمان
البريد اإللكتروني: 

ziad.op@mop.gov.jo 
  
 

  السيد محمد عبد القادر العساف
  منسق رئيسي

  مديرية الخطط والبرامج
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  األردن-عمان 
mohammad.Al-البريد اإللكتروني: 

Assaf@mop.gov.jo 
  
 

  السيد معين القريوتي
  نائب المدير العام

  المركز الوطني للبحث واألرشاد الزراعي
  األردن –عمان 

  +)962 – 6( 4725071هاتف: 
7497876 )77 – 962(+  

  +)962 – 6(  4726099فاكس:  
اإللكتروني: البريد 

qarouti@ncare.gov.jo  
  
 

  السيد هيثم حمدان
  باحث بستنة وخضار وما بعد الحصاد

  المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 5648543خليوي:  
البريد اإللكتروني:  

 haitham1000@yahoo.com 
hamdan@ncare.gov.jo 
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  السيدة روال سعيد ربيع 
  قسم التغذية

  وزارة الصحة
  األردن –عمان 

  +)962 – 77( 7891760خليوي:  
البريد اإللكتروني:  

rabie_rola@yahoo.com 
   
 

  القطارنةالسيدة تمارا 
  مدير مديرية شهادات المطابقة
  مؤسسة المواصفات والمقاييس

  األردن –عمان 
  +)962 – 77(  7467118خليوي:  

البريد اإللكتروني:  
 tqatarneh@jsmo.gov.jo 
  
 

  السيدة براءة حياري
  رئيس قسم عالمة الجودة األردنية

  المواصفات والمقاييسمؤسسة 
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 8606908خليوي:  
البريد اإللكتروني:  

 barah.hiary@jsmo.gov.jo 
  
 

  السيد صفا قاقيش
  مستشار في سالمة وجودة األغذية

  المؤسسة العامة للغذاء والدواء
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 9029184خليوي:  
البريد اإللكتروني:  

 safa.qaqish@jfda.jo 
  
 

  السيدة هناء الكيالني
  أخصائية التغذية في مديرية الغذاء

  مساعد مدير الرقابة على الغذاء
  المؤسسة العامة للغذاء والدواء

  األردن -عمان 
  +)962 –  79(  9054459خليوي: 

البريد اإللكتروني:  
 hana.kilani@jfda.jo 
  
 

  السيد نبيل عرعر
  ُمزارع

  مزارع عبد هللا عرعر
  قطاع خاص/ المزارعين

  األردن –عمان 
  +)962 – 79(  5163129خليوي: 

البريد اإللكتروني:  
 nabil@ararfarms.com 
  
  

  السيد حسن أبو سيدو
  مزرعة أبو سيدو

  األردن –عمان 
  +)962 - 79( 5534910خليوي:  

البريد اإللكتروني:  
 abuidomh@hotmail.com 
 
 

  السيد أحمد عمر
  عمرمزرعة أحمد 

  األردن –عمان 
  +)962 – 79( 5013335خليوي:  

البريد اإللكتروني:  
 ahmad@strawberry.com.jo 
  
 

  السيد محمد ابراهيم حمدان
  مزرعة ابراهيم حمدان

  األردن –عمان 
  +)962 – 79( 5571645خليوي:  

البريد اإللكتروني:  
 hamdanjcpa@yahoo.com 
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  السيد عبد هللا الجعافرة
مزرعة جمعية الثمار التعاونية األردنية / 

  الصافي
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 7827888خليوي:  
البريد اإللكتروني:   

 hamzahtamimi@yahoo.com 
  
 
  لسيدة آمال عبيداتا

  مزرعة جمعية سيدات الرؤيا التعاونية
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 6727653خليوي:  
البريد اإللكتروني:  

 amalobaidat@yahoo.com 
  
 
  السيدة عالية سامي النسور 

  والسالمة الغذائيةمدير الجودة 
 أسواق ماجد الفطيم، هايبر ماركتس/ كارفور

  األردن -عمان 
  +)962 – 77( 0403127خليوي:  

البريد اإللكتروني:  
 ansour@mafcarrefour.com 
  
 

  السيد ثابت بهاء حصوة
  تجار التجزئة

  شركة ماجد الفطيم/ كارفور
  األردن -عمان 

  +)962 – 77( 0403306خليوي:  
البريد اإللكتروني:  

 thaswa@mafcarrefour.com 
  
 

  السيد زهير جويحان
  رئيس الجمعية ومزارع

  الجمعية األردنية لمصدري الخضار والفواكه
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 5526288خليوي:  

البريد اإللكتروني:  
 zuhairjweihan@gmail.com 
  
 

  السيد عبد الرحمن غيث
  أمين سر

  الجمعية األردنية لمصدري الخضار والفواكه
  األردن –عمان 

  +)962 – 79( 5555655خليوي:  
البريد اإللكتروني:  

 ghaith1@orange.jo 
  
  

  السيد محمد أبو حمور
  منسق فني للمشاريع الزراعية

  الجمعية األردنية لمصدري الخضار والفواكه
  األردن –عمان 

  +)962- 77(  6999884خليوي:   
البريد اإللكتروني:  

 mabuhammour@yahoo.com 
  
  

  السيد  رامي الشريف
  نائب مدير 

  مديرية االعتماد والتأهيل
  نقابة المهندسين الزراعيين

  األردن –عمان 
  +)962 – 79( 6379571خليوي:  

البريد اإللكتروني:  
 ramialsharef@hotmail.com 
  
 

  زعيترالسيدة رزان 
  رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

  مؤسس وعضو هئية إدارية 
  الجمعية العربية لحماية الطبيعة

  األردن –عمان  –جبل عمان 
  +)962 – 6( 5673331هاتف:  

  +)962 – 79( 5552324خليوي:  
  +)962 – 6( 5699777فاكس:  
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البريد اإللكتروني:  
 razan.zuayter@gmail.com 
  
  

  السيد عاصم أبو علوش
  الجمعية الوطنية لحماية المستهلك

  األردن –عمان 
  +)962 – 77( 7890081خليوي: 

البريد اإللكتروني: 
asemhabes@hotmail.com 

  
  

  السيد محمد الضالعين
  مندوب االتحاد العام للمزارعين األردنيين

  األردن –عّمان 
  +)962 – 61( 4204663هاتف: 

  +)962 – 79( 6578083خليوي: 
  +)962 – 61( 4204173فاكس: 

البريد االلكتروني: 
mohammaddal_77@yahoo.com 

  
  

  أنور حدادالسيد 
  رئيس جمعية التمور األردنية

  األردن –عمان 
  +)962 – 79( 6666212خليوي: 

 p@jodates.orgالبريد اإللكتروني: 
  
 

  السيد نوح عثمان عبد الكريم أبو حجة
  مساعد مدير فني

  شركة الغذاء األول
  األردن –عمان 

  +)962 – 77( 5126368خليوي: 
البريد االلكتروني: 

noohah1@yahoo.com 
 
  
  
 

  الجمهورية اللبنانية 
  

  نادين عبد الخالقالسيدة 
  رئيس دائرة التبريد والتوضيب

وقطاع  ممثلة الوزارة في قطاع األمن الغذائي
  تحسين المعيشة
  وزارة الزراعة

  لبنان -  بيروت
  +) 961-1( 981871/  981870هاتف: 

  +)961 – 76( 672721خليوي: 
 +)961 – 1( 981876 فاكس:

البريد اإللكتروني: 
nkhalek@agriculture.gov.lb  

                            nadabdelkhalek@yahoo.com
  
 

  السيدة روزين حبشي
  مهندسة زراعية

  دائرة وقاية المزروعات
  وزارة الزراعة 

  لبنان –بيروت 
  +)961 – 71( 113083خليوي:  

البريد اإللكتروني: 
 rosinehabchy@hotmail.com 

  
  

  السيد بشار برو
  مدير إداري مهندس/

  المزارع الملكية في لبنان ش.م.ل.
  لبنان –زحلة 

  +)961 – 8(  800140هاتف:  
  +)961 – 3(  254232خليوي:   

  +)961 – 8(  805391فاكس:  
البريد اإللكتروني:  

 basharbrahimberro@gmail.com 
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  الفتاح السيد رمزي عبد
  مدير البرامج

  التنمية المحلية
  جمعية إمكان

  لبنان –بيروت 
  +)961 -1(  3/2/1/814900هاتف: 

  +)961 – 3(  347702خليوي:  
  +)961 – 1( 814900فاكس:  

البريد اإللكتروني:  
 ramzi.abdulfattah@emkan.org 
 
  
  تايالند 

 
  السيدة شاشي سارين

  استشارية
  تايالند –بانكوك 
  +66854803991خليوي: 

اإللكتروني: البريد 
shashi_sareen@hotmail.com  

 
 

المنظمات العربية واإلقليمية والدولية وغير 
  الحكومية

 
  شركة بلومون

 
  السيدة منال أحمد ابراهيم صالح

  مدير عام شركة بلومون
  القاهرة، مصر –المعادي 

  +)202( 275 08292هاتف:   
  +)2010(  6981  1112خليوي:  
  +)202(  23784896فاكس:  

البريد اإللكتروني:  
 eg.com-manal.saleh@bluemoon       

  
  
  
 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
)FAO(  
  

  السيد رامز محمد سليم عثمان
  مدير مشروع آسي

  األردن –عمان 
  +)962 – 6( 5562554هاتف: 
  +)962 – 6( 5562553فاكس: 

  +)962 – 79( 8212086خليوي: 
البريد اإللكتروني: 

ramez.othman@fao.org 
 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
  اإلسكوا)( لغربي آسيا 

  
 السيدة ُرلى مجدالني

  مدير
 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

  +)961 – 1( 978502 : هاتف
    majdalani@un.org البريد اإللكتروني:  

  
 السيدة ريم النجداوي

 والبيئة قسم سياسات الغذاء رئيس
 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

  +)961 -1(  978578  : هاتف
   nejdawi@un.org البريد اإللكتروني:  

  
  فيديل بيرينغيروالسيد 

 مسؤول اقتصادي
  والبيئة سم سياسات الغذاءق

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 
 +)961 - 1( 978519  هاتف:

  byiringiro@un.orgالبريد اإللكتروني
  

  السيدة منى فتاح
 منسقة مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي 

  والبيئة قسم سياسات الغذاء
  إدارة سياسات التنمية المستدامة 

  +)961 – 1( 978437 :هاتف
 fattahm@un.org البريد اإللكتروني: 
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 السيد كميل حاماتي

  مساعد باحث
  والبيئة قسم سياسات الغذاء

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  +)961 – 1( 978560  هاتف:

 hamatik@un.org البريد اإللكتروني:  
 

  
 

  
 
 


