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 سكوا اإللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )لا كلمة

 
 

 لقيها ت
 

 ة رلى مجدالني السيد
  المستدامة التنمية سياسات إدارة  ةمدير

 

 في 
 
 
 
  حافتتا

"االجتماع األول لألطراف المعنية بإطار الممارسات الزراعية الجيدة 
 نطقة العربية الخاص باألردن" في الم

 2017شباط/فبراير  13، االثنين
    عمان، فندق الكمبينسكي
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، ممثالً بعطوفة الزراعة في المملكة األردنية الهاشممممممميةوزير معالي المهندس خالد الحنيفات، 

    الدكتور راضي الطراونة، أمين عام الوزارة 

 والخبراء المختصين بالقطاع الزراعي لدولية المنظمات اإلقليمية واالسيدات والسادة ممثلي 

  المعنيةواالتحادات الوطنية الجمعيات والسيدات والسادة ممثلي القطاعين العام والخاص 

 ،الحضور الكريم

 

 االقتصادية واالجتماعية لغربياألمم المتحدة عن زمالئي في لجنة بداية وبالنيابة يسرني 

"االجتماع األول لألطراف المعنية بإطار افتتاح أعمال في  أن أرحب بكم جميعا  ، (إلسكواآسيا )ا

كريمة  رعايةبيتم تنظيمه ذي الوالممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص باألردن" 

ظمات منالبالمشاركين من سعدني أن أرحب كما ي . الزراعة األردنيةارة وزشريكنا االستراتيجي من 

الذين تنادوا المزارعين بشكل خاص بالجمعيات الزراعية األردنية ووالخبراء واالتحادات و

 . لمشاركة في هذا االجتماعل

 

الممارسات الزراعية الجيدة أهم المواضيع المتعلقة ب ،على مدى يوميناالجتماع، يناقش س

. وال بد من اإلشارة هنا إلى أهداف التنمية لى الصعيد الفردي والوطني واإلقليميعوائدها عو

وخاصة الهدف الثاني الذي يدعو إلى القضاء  2030لخطة للتنمية المستدامة لعام  17المستدامة الـ 

ف يتطلب تحقيق هذا الهدو. تعزيز الزراعة المستدامةمن خالل عدة تدابير في طليعتها على الجوع 
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ضمان و 2030ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذي طوال العام بحلول  علىضمان حصول الجميع 

 وصول منتجي األغذية إلى األسواق.  

 

لتحسين كفاءة واعدة يمكن أن يوفر فرصة ( GAP)الممارسات الزراعية الجيدة تطبيق كما أن 

فاقد من الصغار المزارعين وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الغذائي بأكمله ولتحسين جمع البيانات 

 .2030اردة في خطة متابعة الغايات الورصد والغذاء مما يمكننا من 

  

 الحضور الكريم، 

كفاءة إنتاج و ) (Agricultural Practices  Good GAP الـالحقيقة أننا عندما نتناول موضوع 

نكون قد  ،بشكل خاصالفواكه والخضروات الطازجة مثل اإلنتاج الزراعي بشكل عام والغذاء 

يقة أن .  والحقنلمستهلكيلوأمن الغذاء سالمة األمن الغذائي وطريق على وضعنا نقطة بداية أساسية 

دول العالم المتقدمة قد قطعت شوطا  كبيرا في مجال وضع أسس ومعايير لممارسات زراعية جيدة 

ة الخاص خيصارمنح التومراقبتها ومعاييرها  تطبيقمن خالل  ،تضمن، GAP بالـتعرف أو فضلى 

ول دالومرحب به في  ومقبول ،محليالمستوى ال آمن وصحي على زراعيإنتاج الحصول على  ،هاب

 إليها.  ر  األخرى متى ُصد  
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حاكي تلك تجيدة فتقر إلى أطر مؤسساتية وتنظيمية لممارسات زراعية تمنطقتنا العربية ال تزال و

ن بالرغم من أ وتتماشى في نفس الوقت مع ظروف وخصوصية المنطقة العربية، المعتمدة دوليا  

 .وتطلبا  لمعايير ومستلزمات صحية وبيئية في غذائهعيا  المستهلك العربي بات أكثر و

 

لممارسات زراعية  ا  إطار 2007في عام  ضعتأن وسبق للمنظمة العربية للتنمية الزراعية قد كان و

 ذلكن في ذلك الوقت، ولكانطالقا  من تلك المعتمدة أوروبيا  ،Arab-GAP الـ جيدة عربية وأسمتها

د الستكمال هذه الجهونسعى نحن و  . جد طريقه نحو التنفيذ بشكل جدي حتى يومنا هذايلم اإلطار 

تحديثه ومواءمته مع الممارسات الزراعية ومراجعة ذلك اإلطار نا عن طريق شروعممن خالل 

 . Global-GAPالجيدة العالمية أو الـ 

 

 مأسسةوزارة بهدف بشراكة مع الوالهام في األردن التشاوري ومن هذا المنطلق، ينظم هذا االجتماع 

 لبناناألردن وفي المنطقة العربية، حيث سيمثل نجاح هذا المشروع في جيدة الزراعية اللممارسات ا

بلدين كاألردن ولبنان اختيار تم قد ونموذجا  وتجربة ناجحة يحتذى بها في باقي الدول العربية.  

تي والوأوروبية إلى دول عربية منهما حيث يتم تصدير الفواكه والخضروات  رائدين للمشروع

مع الـ  يهئمبدكان لهاتين الدولتين تجارب كما     تشترط معايير دولية لسالمة الغذاء المصدر إليها. 

GlobalGAP  سواء من قبل مزارعين أو جمعيات للمصدرين أو عبر من خالل مبادرات فردية

اقي وستعمم التجربتين األردنية واللبنانية على ب   البلدين.  برامج تحفيزية من وزارة الزراعة في كال

            محليا  في كل منهما.    ARAB-GAPالدول العربية متى تم اعتماد األطر العملية لتنفيذ الـ 
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 السيدات والسادة،

 

األساسيين في موضوع الممارسات الزراعية ذوي العالقة يتوصل هذا االجتماع الذي يجمع ن أنأمل 

ة إلى وضع خارطسائر المعنيين ومشاركة ؛ المزارعين والتجار سواء محليين أو مصدرين، الجيدة

  . جيدةالزراعية الممارسات الوترخيص واعتماد تطوير إطار مؤسساتي حول سبل طريق واضحة 

ما بين الدول والخضروات الطازجة يمكن من إتاحة أسواق تصديرية للفواكه  GAPإن اعتماد الـ 

 .     يفي القطاع الزراعاألردني وتحسين ظروف العمل سالمة وأمن الغذاء للمستهلك عظيم العربية وت

ظ مع الحفالتسويق منتجاتهم زيادة دخل المزارعين من خالل توسيع فرص  GAPكما يتيح تبني الـ 

 موهنا أود اإلشارة إلى أهمية تعزيز القطاع الزراعي ودع  مستدام.  الموارد الطبيعية بشكل على 

ي ففي إجمالي الناتج المحلي ة هذا القطاع موقعه االقتصادي ال سيما إذا نظرنا إلى انخفاض مساهم

      خالل العقد الماضي. القوى العاملة في الزراعة من مجموع العمالة في األردن وتراجع نسبة  األردن

 

 

 

 

 الحضور الكريم 
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األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية تنفيذ مشروع "تعزيز يأتي في إطار نا هذا أن اجتماع

" SIDAبدعم من الوكالة السويدية للتنمية "القدرات في المنطقة العربية" الذي تقوم اإلسكوا بتنفيذه 

وجامعة الدول العربية وعدد من الصروح ( FAO)منظمة األغذية والزراعة  بالتعاون معو

  .العالمية المختصةاإلقليمية واألكاديمية 

 

 تعزيز القدرات في مجال تقييم آثار تغير إلىويتناول المشروع أربعة مكونات رئيسية يهدف أحدها 

سسي المؤرفع مستوى التنسيق يسعى مكون آخر إلى اإلنتاج الزراعي، وووفرة المياه المناخ على 

عى أخيرا  سيسو رفع كفاءة إنتاج الغذاء وهذا ما سيتناوله اجتماعنا هذا اليوم والغد،باإلضافة إلى 

ظام من خالل تطوير ن تعزيز القدرات في مجال رصد وتقييم مستويات األمن الغذائيالمشروع إلى 

       .عربي متكامل لرصد األمن الغذائي بكافة أبعاده

 

رعايتها هذا االجتماع وتعاونها مع على وزارة الزراعة األردنية الشكر والتقدير إلى جدد ختاما ، أ

وأشكر السيد جمال البطش، المنسق الوطني للمشروع، على حسن التنظيم        تنظيمه.اإلسكوا في 

ولهذا جميعا  نا وأتمنى ل مكتمشاركو كمحضورعلى كم جميعا  كما أشكرواإلعداد لهذا االجتماع، 

 . كل النجاح والتوفيقالهام االجتماع 

 


