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موجـز
ّ
نظمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا دورة تدريبية حول "تطبيق التجارب
الوطنية الناجحة للممارسات الزراعيّة الجيّدة في قطاع الفواكه والخضار الطازجة" في البحر الميت في المملكة
األردنية الهاشمية من  2إلى  4كانون األول/ديسمبر  ،2019وذلك في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز األمن الغذائي
الممول من الوكالة السويديّة للتنمية (سيدا)،
والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية"،
ّ
صة للمشاركين من وزارتي الزراعة
والذي تنفذه اإلسكوا مع شركائها اإلقليميين .هدفت الدورة إلى توفير من ّ
األردنية واللبنانية لتبادل التجارب واإلنجازات في اعتماد وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيّدة الوطنية الخاصة
بمحاصيل الخضار والفاكهة الطازجة وتحسين سالمة األغذية وتعزيز استدامة المزارع على المدى المتوسط
والبعيد.
تضمم ّمنت الدورة عرض للخطوات التي نفذها كل من لبنان واألردن في اصممدار المواصممفات األردنية
واللبنمانيمة ،كمما ت ّممت مراجعمة دليمل المممارسمممممات الزراعيمة الجيمدة الوطنيمة ،وتبمادل لففكمار والتوصمممميمات حول
اسمممممتعممال مال دليمل ومالحقمه في عمليمّات المزرعمة والتفتيش .كمذلمك ن ّ
ظممت خالل المدورة زيمارة حقليمة إلى أربعمة
مزارع تم اختيمارهما حسمممممب نوع اإلنتما لتفتيش وتوثيق ممدى تطبيق همذه المزارع أو جهوزيتهما لتطبيق
للممارسمات الزراعية الجيدة المعتمدة وطنيا ..وتضممنت جلسمات الدورة نماذ وطنية ناجحة لتطبيق الممارسمات
الزراعيّة الجيّدة من قبل بعض المنتجين والمصمدرين وتوضمي منهجية العمل لمن شمهادة للمطابقة للممارسمات
الزراعية الجيّدة والعقبات التي تواجه مرحلة التفتيش والتدقيق.
واختتمت الدورة بإصممدار مجموعة من التوصمميات واالقتراحات وخارطة طريق لنشممر الممارسممات
الزراعيّة الجيّدة وتأمين اسمممتمراريّة العمل بهدف إصمممدار المواصمممفة في األردن ولبنان .الخطوات المقترحة
تخوله ولو األسمموا
تسمماعد المسممتهلكين إلى الوصممول إلى منتَج آمن صممحيا وبيئيا وذو قدرة تنافس ميّة عالية ّ
المحليّة واإلقليميّة والعالميّة .وفي الختام ،منحت اإلسمممكوا وممث ّال وزارة الزراعة األردنية واللبنانية شمممهادات
المتدربين والخبراء تخولهم المضي قدما بنشر أسس ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة مع المنتجين.
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مقدمة
ّ
ب لآ مجدنتال"
نظمت جنةتا مم ا مجمدةتاال مصاديتتتتالجتتا يمصلدمتال آتا جدورة تدتتتتآتال جي"ال بتا"تلآتا ب
.1
مج طةآا مجةاللةا جلممال"دتتالا مجا"م آّا مجنآّاال ة ا الا مجا م و يمجارتتال" مج ال لا ة مجلةو مجمآ ة مجممل ا
مم"جنآا مجهالشتمآا  2إجى  4الن ن ممي /جتستملو  ،2019يذجك ة إطال" بةاآذ شتويا بزاتا مم مجدذمية
مج تالجتا
يمجمتالية الل مجدزتالين يبةمآتا مجاتا"ما ة مجمة اتا مجزورآتا ب بزاتا دتتتتل تا مجدتذمن ،مجمم ّ
مجس تاتّا جلدةمآا (دآام) ،يمجذي بةاذه مإلد م ع شو اليهال مإلالآمآآ .
 .2ي ضتتم شنش ت ا مجمشتتويا با بةاآذ مجم ّ ن مجثالجث مجاالص ردزاتا دتتل ا مجدذمن يمجذي تهاف مجى " ع
ستد دتل ا مجمةدنالا مجا"م آّا مجارتال" يمجاال ها مج ال لا يمجةاّ شال ال" مجدل ّ ل مجاآاتالية يمج آمآالية
يمجلآ ج لة الل بلةّة نم ا إلومنما يطةآا دتتتلآما ي ملآّا ،بوم ة مجشتتتويط مجيتتتةآا يمجلآئآا .ياا
نظم مإلدت م الل اال مجمشتويا  2019-2015اجم ً مصلدمال الا مجداةآا يمجمشتالي"ما مإلالآمآا يمجاي"ما
مجدا"تلآا مج طةآا ة ل جلةالن يمم"جن جدةاتا مجة الق يمجا ما مجرتتوي"تا جلمرتتة اا ال ً ردةرتتآو مإلطال"
مج طةة جلممتال"دتتتتالا مجا"م آتا مجنآتاال ،يذجك رزتا مجموملزتا مجملتايآتا جلدنتال" مج طةآتا يمإلالآمآتا يمجايجآتا ة هذم
مجشتت ن .مال اا مصدتت م مجمشتت "ال مجاةآا مجى مجلنالن مجاةآا مج طةآا مجدة منشتتئ إل امج مجم ملتتاالا مجا"م آا
مجنآاال مج طةآا ة ل مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا يمجنمه "تا مجللةالنآا.
ةالاشالا الل مجاي"ال مجدا"تلآا يشرو مجد لآالا رالإلضال ا
 .3يتدر ّم هذم مجداوتو وضال ً لام ً جمال جم"
إجى الال"طا مج وت مجدة اللي رهال مجاي"ال يذجك جم مللا مجدااّم ة ض ا مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال يب آ
مددموم"تّا مجزمل لى بةاآاهال ة مم"جن يجلةالن رهاف مج ل إجى ةدَج ت لةآال يرآئآال يذي اا"ال بةال سآّا
الجآا با ّ جو يج ج ممد مق مجمةلآّا يمإلالآمآّا يمجزالجمآّا.
أولا -التوصيات الصادرة عن الدورة التدريبية
مإلد م ي وت مل مجممل ا
 .4بر ّمة ةالاشالا مجنلسالا مجمادلاا رزض مجد لآالا مجم لها إجى ل
مم"جنآا مجهالشمآا يمجنمه "تا مجللةالنآا .ذجك ة الدالم مجاي"ال مجدا"تلآا ،طوب ي م"ال مجا"م ا ة ل مجممل ا
مم"جنآا مجهالشمآا يمجنمه "تا مجللةالنآا نم ا مجا ما جدش ّل الال"طا مج وت جد لآ مجممال"دالا مجا"م آا
مجنآاال ة ل مجللات  ،آمال تلة شها ال لالن آهال:
ألف -توصيات عامة
 .5نجم عن المناقشمات العامة التي تلت كل جلسمة من جلسمات الدورة التدريبية توصميات عامة ومتفرقة ،ر ّكزت
على ما يلي:
لى شتهالجال ب لآ مجممال"دتالا مجا"م آا مجنآاال مج طةآا ه ب آا مجما ِم"ا ة تاتو
ش -من هاف مجةيت
ا" دو ر دتتل توم ة مإلنستتالن يمجلآئا يترتتم إندالج غذمن دتتلآا لتتةآال تستتدزمل مجم م"ج مج لآزآا
مجمدالبا ر وتاا ناتا؛
 ضتوي"ال يضتع با ا مجستآالدتالا مجا"م آا مج طةآا يب آو مجلآئا مجمؤمبآا يمج ظاليف مجمستالناال جا ابلةة يب لآ مجممال"دتتتالا مجا"م آا مجنآاال لى مجمستتتد مج طةة ،يمجدة بد لة إ الجال مجةظو ة رزض
مجسآالدالا مجزال ا ج م"ال مجا"م ا يمج م"ما مجمزةآا؛
ج -مادومح إ دمالج مجممال"دتتالا مجا"م آا مجنآّاال مج طةآا لى ومبل جدشتتنآع يإاةالا مجمام"ا لى بلةّى هذم
مجماه م يبستتهآل ملآا ب لآاو .يرالص الن مجلان رالجممال"دتتالا مجدة ت لا جهال بشتتوتزالا يا منآ يمضتتةا
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ثل مجزمالجا ،يممدتتماال ،يإدتتدزمال مجملآاما مال ت بة جلمام"ا ر نو مندهى لايآا يدتتآشتتنّزو ذجك
جمدالرزا مجزمل يمصنداال إجى مجمومبل مجدة بلة ة ب لآ مجممال"دتتالا مجا"م آا مج طةآا .مجرتتوي"ي
لام "رط إ دمالج مجممال"دتتتتالا مجا"م آا مجنآاال ردااآض لاا مإلندالج مجذي تدةا لى مجما مجمد دتتتتط
يمجلزآا؛
ج -ضتوي"ال إبالبا ادلوما زد َماال مجنهالا مجودتمآا ي ؤ ّهلا إللومن مجاة لالا مجم ل را جةآل شهالجما
بودتتلالا مجملآاما ة مجمةاللتتآل ،يذجك جدستتهآل
مجممال"دتتالا مجا"م آا مجنآاال ،اليتت لتتال ً جم ضتت ا ّ
لى مجشهالجال الل مج َمام"ا؛
زال لا مجةي
ه -إادومح دوال ةآا بةرتآوتا جةآل مجشتهالجال رةآث بزدما آهال مجموينا ة ب لآ رزض زالتآو ناالط مجدة ا
ي ستد مإلجام آا لمال شبآ ذجك .هذه مجماال بظهو جلمام"ا ا شهمآا ب لآ مجممال"دتالا مجا"م آا
اةتال تا بيتتتتة ة
نتالبآتا بةظآا مجزمتل يبااآض لاتا مإلندتالج رتالجدتالجة بوغلها رتم دمتالج مجممتال"دتتتتالا
يلةدها ي يلةا مجمسدهلك؛
لى اوي ) الل ي م"ال مجا"م ا جل َمام"ا
ي -مجةظو ة إ النآا بااتا ج ا الجي (شي بستتهآل مجةيتت
ً
مجدة بة ي م دمالج مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال يذجك ردآا بوغآلهال ة مجمومبل مميجى؛
 مادومح م دمالج شتزال"  GAPمج طةآا ة ل جلةالن يمم"جن لى شن تستد بى بيتمآا شتزال" مجم ملتاامجمةلآتا  JOGAPي LEBGAPمجشتتتتزتال" مجمزدمتا ة مجم ملتتتتاتا مجزتالجمآتا  Global GAPيمجتذي
تةد ي  QR codeجمالل "دتتتتمتا مجيتتتتةف جائتالا زآةتا مجارتتتتال" يمجا م و مج تال لا مجدة بزدمتا
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال؛
ح -مجد آا لى جي" ي م"ال مصاديتتالج ة ب آا مجمستتدهل آ يمجاآالم رالجةملا ب دتتل ا مجدذمن مجموبلط
اا ج إجى باّ لآو ة مم"جن يجلةالن؛
رم دمالج مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال منو شدالدة يج
ط -مصدتدثمال" رلوم ج بةاآاتا جدست ت وال مجممال"دتالا مجا"م آا مجنآاال جا مجمستدهلك يب آدو ررتوي"ال
مجم الجلا ردذمن ت  ،يإ الن مج ن مج ال ة جهذه مجلوم ج جدةاآ نداليج شدتتتتوا لى مم" رم ضتتت ا
ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال؛
ي -اآتالم مجمدتا"رآ رتاي" ناتالط م"بلتالط رآ ي م"ال مجا"م تا يمجمام" آ يمجمةدنآ جلد آتا رت همآتا ب لآ
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال؛
ك -مجدو آا لى جي" مإل"شتتالج مجا"م ة ة شتتوح اه م مجممال"دتتالا مجا"م آا مجنآاال يبم آآ مجموشتتات
مجا"م آ رهاف نال مجالوما إجى مجمام" آ ؛
 بةرتتآو مم"ضتتآا جزمل شتتدوك رآ مجا الا مجزالم يمجاالص جلا ع رد لآ مجممال"دتتالا مجا"م آا مجنآاالر وق ملآا .مجا الا مجاالص يمجهئالا مصاديتالجتا هة مجمزةة ممي يمجمستداآا مجلالشتو ب تو مج ة
ة ممد مق.
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باء -توصيات موجهة إلى اإلسكوا
 .6منةيوا مجد لآالا مجم لها إجى مإلد م رالجدم ّةة لآهال رالجاآالم رالجا ما مجدالجآا ة مجموبلا مجماللا:
ش -ضتمالن مدتدموم"تا مإلننال ما مجمة ّااا ة إطال" شتويا بزاتا مم مجدذمية يمجمالية الل مجدزالين
يبةمآتا مجاتا"ما ة مجمة اتا مجزورآتا لو ج ا مإلدتتتت م ج م"بة مجا"م تا ة مم"جن يجلةتالن جةشتتتتو
مجممال"دالا مجدة با إ امجهال يمجمرة اا ال رد لآاهال لى ش" مج ماع؛
 " ع اولالا يب لتتتآالا ي"شتتتا مجزمل إجى لتتةّالا مجاوم" جلا ع اا ال ً ردةرتتتآو مجلآئا مجمؤمبآا إل دمالجمجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال رهاف ضمالن دل ا يل جال مجمةدنالا مجمةلآا يبسهآل يج لهال إجى مجاال"ج؛
يتتلةا بمالتا مجمستتدهلك ،يمج لآالا
ج -ب دتتآع مجا ما ة مصلدمال الا مجممالةلا مجماللا جدشتتمل مثلآ
يمجنال زالا مجا"م آا ،يناالرالا مجمام" آ مجمدايتيتا ة شلتةالف زآةا مجارتال" يمجا م و ،مجذت
تش ل ن ممدالس شلل بزمآا دل ا مجدذمن لى لدال" مجمام" آ ؛
ج -ستال اال مجمستؤيجآ
مجنآاال.

ة ي م"ال مجا"م ا يغآوهال لى ب

تو دتآالدتالا جا ا ب لآ مجممال"دتالا مجا"م آا

جيم  -توصيات عامة موجهة إلى المملكة األردنية الهاشمية
 .7اسمتهدفت التوصميات التالية المملكة األردنية الهاشممية للمسماعدة في تطبيق الممارسمات الزراعية الجيدة على
المستوى الوطني:
ش -بلةة اه م مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال جمال إ"شالجتا ب لآهآا ج ل ام" ة مم"جن؛
 مجدو آا لى مجلوم ج مإل"شتالجتا يمجمام"س مجةالآا جدويتج وال ب لآ مجممال"دتالا مجا"م آا مجنآاال جالدال" مجمام" آ  ،مهما تر لع رهال مجموشات مجا"م آآ مجدالرزآ ج م"ال مجا"م ا ة مم"جن؛
ج -بوبآتة مميج تتالا جلةنتالح ة ب لآ مجممتال"دتتتتتالا مجا"م آتا لى ش" مج ماع ،يمجلتان رتالجزمتل ع
مجمام" آ مجذت بد و جاتها مجةآا يمجلةى مجدةدآا مجل ا ،ييضع ال ا مل بةاآذتا جذجك؛
ج -مجد آا لى جي" ي م"ال مصاديتتالج يلمزآالا بمالتا مجمستتدهلك ممدتتالدتتة ة ب آا مجمستتدهل آ يمجاآالم
رالجةملا ب دل ا مجدذمن مجموبلط رد لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال.
دال  -توصيات عامة موجهة إلى الجمهورية اللبنانية
 .8اسمممتهدفت التوصممميات التالية الجمهورية اللبنانية للمسممماعدة في تطبيق الممارسمممات الزراعية الجيدة على
المستوى الوطني:
ش -ب آو مجلآئتا مجمؤمبآتا يإ تالجال مجةظو ة مجستتتتآتالدتتتتالا مجزتال تا ج م"ال مجا"م تا جددةتالغا ع د للتالا ب لآ
مجممال"دتتالا مجا"م آا مجنآاال؛ ةهال إ الجال مجةظو ة مجستتآالدتتا مجماليآا جدوشتتآا مدتتدزمال مجمآاله ة مجا الا
مجا"م ة؛ يم الجال مجةظو ة ا منآ مجمسالبا يضا ي و مم"مضة جةل ش لا مجةآال ما مجيدآوال؛
 إبالبا ادلوما زدماال جلاآالم رالجاة لتالا مجم ل را جةآل شتهالجما مجممال"دتالا مجا"م آا مجنآاال ،يالاللتابودلالا مجملآاما ة مجمةاللآل؛
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ج -بزاتا روم ج مجدزلآا ة مجمام"س مجمدايتتيتتا شلل إندالج مج" "م آا االج"ال لى إجم"ال مجةاالرالا،
يمجدزالينآالا يممد مق يمجمام"ا مجمد ّ "ال شلل إندالج دلع "م آا د "ال؛
ج -اا ملدمالا ة شتهو الن ن ممي /جتستملو  2019جمةالاشتا مجم ملتاا مجللةالنآا رشت لهال مجةهالية بمهآام ً مالذ
نومهال مجمؤدّسالبة ي ةا إاوم"هال يإلام"هال؛
دتل ا مجدذمن

ه -مجد آا لى جي" ي م"ال مصاديتالج ممدتالدتة ة ب آا مجمستدهل آ يمجاآالم رالجةملا ب
مجموبلط رد لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال.
هاء  -توصيات التعديالت المقترحة على الدليل والمواصفتين األردنية واللبنانية

 .9أدى العصمممممف الفكري وتبمادل األفكمار داخمل المجموعمات وخالل الزيمارة الميمدانيمة للمزارع ،والمنماقشمممممات
العامة التي تلت مجنلستتتتالا ،إجى مادومح مجدزاتلا يمإلضتتتتال الا مجدالجآا لى مجاجآل ي لةاآو ،رهاف بستتتتهآل
ب لآاهال لى ش" مج ماع الل مجمام" آ يمجمادشآ يمجموشات .
أول -التعديالت المطلوبة على الدليل:

ش -الصفحة  :39دنل زال لا ال رزا مجةيالج (بم إضال ا ال ج ب
-

زا مصدداامم)

الصفحة  :45دنل مدداامم مجملآاما ي مج مج االتا (بم إضال ا ال ج ب

زا مصدداامم)

ثانيا ا -التعديالت المطلوبة على المواصفة األردنية:
ض مجسنلا بال"تخ ي زا
ش -النقطة  :5هل ب ّ

"م ا مجلسدالن شي مجلذي"

با بزاتل مإلجام آا لتدو إجى لو (بآث شن زاصا إضتال ا ممدتماال يبدى شياالا ضتلط مجملآاما
دزلاتا رزمو مجةلدتا .تذجتك مجمها زو تا مو مجةلتالا ،بدى ص بلاى مجمدلاآتالا جلزض مجملآتاما شي رزض
ممدتماال ة مجةلدا ،با مصدتدشتهالج لى ذجك اللوال آامنآا ب رزض مجمةدنالا مم"جنآا مجميتاّ"ال إجى
مجالآج مجدة الن نسلا مجةآدوما آهال الجآا لامً).
 ذجك ب ّم م مبا مجةا ا النقطة  :109هل با ب ضآ إلومنما مدداامم مج الاا غآو مجمدناجال ة مجما" ا؟ 5إجى 22

با بةاآ هذه مجةا ا ي زآال" مجد م مجاالص رهال رزا مجموملزا جديتتل
مدداامم مج الاا المتجددة وغآو مجمدناجال ة مجما" ا؟

مال تلة :هل با ب ضتتآ إلومنما

 زآال" مجد م يشتتتوح مجمزآال" :ب لا إلومنما ي شتتتالهاما صدتتتداام الا مج الاا مجمدناجال وغيرالمتجددة ة مجما" ا تراعي الستخدام األمثل للطاقة وحماية البيئة.
 سد مإلجام آا :ب لآالها شالو  ،با تقديم مقترح إلضااافة النقطتين التاليتين ،بآث تنة وضتتهمال لى مجلنةا مج طةآا
ص دمالجهمال:
ج -النقطة  :124هل تا م مجمام"ا را الف مجمةاللآل رزا مجد ا

يل جهال إجى وبلا مجةرج مجةالة؟
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 زآال" مجد م يشتتتوح مجمزآال" :تا م مجمام"ا ردا"تة مجزمال لى ا الف مجمةاللتتتآل رزا يلتت جهالجموبلا مجةرتتج مجةالة يتظهو الل مجمشتتالهاال إجدامم مجزمال ردزلآمالا مجا الف مجااللتتا رموبلا
مجةرج مجمةالدلا.
 سد مإلجام آا :مجام آا لدوج -النقطة  :125هل با م مجما" ا رالجدزالين ع مجنهالا مجماديتتتا رالإل"شتتتالج مجا"م ة جدةاآذ مجمشتتتالهاما
يمجمام"س مجةالآا يشتا روم ج شالو ؟
 زآال" مجد م يشتوح مجمزآال" :ب لا يةالي (لت " ،آات هالا ،نشتوما ،دة "دتمآا )،بثل بزالينمجما" ا ع مجنهالا مجماديا ة بةاآذ ممنش ا مإل"شالجتا .
 سد مإلجام آا :ب لآافيصبح المجموع الكلي للنقاط في المواصفة األردنية 125 :نقطة.
ة مجملة مجاالص رالجم ملتتاا مم"جنآا ،بآث بهاف مجممال"دتتالا مجا"م آا مجنآاال ،إجى مصدتتدام ا ،يبآث شنو ص
نال جلدستالهل رم ضت ا مجمآاله يمجدورا م ّ نآ شدتالدتآّآ مي مال"دتا "م آا ،طلة بزاتل ج"لا مإلجام آا
لدو إجى لو ة هذم مجم ض ا.
ثالثا ا -التعديالت المطلوبة على المواصفة اللبنانية:
ش -مجةا ا  :19هل با ب ضآ إلومنما مدداامم مج الاا غآو مجمدناجال ة مجما" ا؟
با بةاآ هذه مجةا ا ي زآال" مجد م مجاالص رهال رزا مجموملزا جديتتل
إلومنما مدداامم مج الاا المتجددة وغآو مجمدناجال ة مجما" ا؟

مال تلة :هل با ب ضتتآ

 زآتال" مجد م يشتتتتوح مجمزآتال" :ب لا إلومنما ي شتتتتالهاما صدتتتتداتام الا مج الاا مجمدناجال وغيرالمتجددة ة مجما" ا تراعي الستخدام األمثل للطاقة وحماية البيئة.
 سد مإلجام آا :ب لآالهتا شالو  ،با تقاديم مقترح إلضااااافاة النقطتين التااليتين ،بآتث تنتة وضتتتتهمتال لى مجلنةتا مج طةآتا
ص دمالجهمال:
 النقطة  :126هل تا م مجمام"ا را الف مجمةاللآل رزا مجد ا يل جهال إجى وبلا مجةرج مجةالة؟ زآال" مجد م يشتتتوح مجمزآال" :تا م مجمام"ا ردا"تة مجزمال لى ا الف مجمةاللتتتآل رزا يلتت جهالجموبلا مجةرتتج مجةالة يتظهو الل مجمشتتالهاال إجدامم مجزمال ردزلآمالا مجا الف مجااللتتا رموبلا
مجةرج مجمةالدلا.
 سد مإلجام آا :مجام آا لدوج -النقطة  :127هل با م مجما" ا رالجدزالين ع مجنهالا مجماديتتتا رالإل"شتتتالج مجا"م ة جدةاآذ مجمشتتتالهاما
يمجمام"س مجةالآا يشتا روم ج شالو ؟
 زآال" مجد م يشتوح مجمزآال" :ب لا يةالي (لت " ،آات هالا ،نشتوما ،دة "دتمآا )،بثل بزالينمجما" ا ع مجنهالا مجماديا ة بةاآذ ممنش ا مإل"شالجتا .
 سد مإلجام آا :ب لآافيصبح المجموع الكلي للنقاط في المواصفة اللبنانية  127 :نقطة.
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ثانيا ا -مواضيع البحث والمناقشة
ألف - -نطاق الممارسات الزراعية الج ّيدة على المستوى الوطني
(الجلسة األولى من برنامج العمل)
سِّقة المشروع ،إدارة سياسات التنمية المستدامة ،اإلسكوا ،مجنلسا
 .10مددهلَّ السيدة جولي أبو عرب ،من ّ
الل مجدزالين يبةمآا مجاا"ما ة مجمة اا
شويا بزاتا مم مجدذمية يمجمالية
مميجى رةلذال لاال
مج الجا مجس تاتّا جلدةمآا (دآام) يمجذي بةاذه مإلد م ع شو اليهال مإلالآمآآ ةذ مجزالم .2015
مجزورآا مجمم ّ
ّ
ي َ َوض مها مإلننال ما مجمةااا ة إطال" ّ نالا مجمشويا مم"رزا ،و اال لى مجم ن مجثالجث ب بةسآ
االنال إندالج ممغذتا يبزاتا مجسل ا مجدذميآا جلمسدهل آ مجمةلّآآ  ،مجذي تديل لالشوال رم ض ا مجاي"ال مجدا"تلآا.
 .11ي ة هذم مإلطال" ،وض مجداام مجمةو رانم ً
إ امج مجم مج مجدا"تلآا مجااللا رالجممال"دالا مجا"م آا
مجنآاال ،ي اا ي"شالا مل با"تلآا ملةال مجميلةا مم"جنآآ يمجللةالنآآ ة مجللات  ،ي ل لى باال ،إجى إ امج
مجم ض ا ،يبااتا مجا ا مجاةة مجل م
دآّة ب م دمالج مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال مجذي تز ة نظوال شال لا
ؤدسا
جد تو يم دمالج مجم ملاا رالم"جن يجلةالن .ي الن ي م"ال مجا"م ا مم"جنآا يمجللةالنآا اا طللدال
مجم ملاالا يمجماالتآس مم"جنآا ( ،)JSMOي ؤدسا مجماالتآس يمجم ملاالا مجللةالنآا ( )Libnorمجزمل لى
ب تو ملاا يطةآا جد لآاهال لى مجيزآا مجمةلة .يتدا مجدا"تة لى ب لآ هذه مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال
دسا هذه مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ر ل جيجا مجايجدآ .
لى ش" مج ماع لى ش ل اا ملدمالا ب
 .12ي ة هذم مجسآالق ،ششال"ا مجسآاال شر و إجى شن مإلطال" مج طةة جلممال"دالا مجا"م آا مجنآاال جدةسآ ل جال
مجا م و يمجارال" مج ال لا تدلاى ع شهامف مجا"م ا مجمسدام ا رالجزاتا مجةاالط ،يششال"ا إجى ممهمآا مجااللا
مجدة ب جآهال مم ا مجمدةاال جهذه مجممال"دالا نهال ةيوم ً "يآسآال ً سال ام ً ة بةاآ شهامف ال ا مجدةمآا مجمسدام ا
جزالم  2030ي ة اا دهال مجهاف مجثالنة مجمزةة رالجارالن لى مجن ا يب آو مم مجدذمية يمجددذتا مجمةسّةا يبزاتا
مجا"م ا مجمسدام ا ،الل رال اا مإلنداللآا مجا"م آا يجالل لدال" ةدنة ممغذتا ،يضمالن يل ج نظا إندالج
غذمية سدام ا يبةاآذ مال"دالا "م آا دآةا ي سدام ا.
 .13راي"ه بةاّل السيد عزت العجالين ،مساعد األمين العام للثروة النباتية ،وزارة الزراعة ،المملكة األردنية
مجمسآوال مجدة ا زهال مم"جن ة نال م دمالج مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال مج طةآا ،يشهمآا مصجدامم
الهاشمية،
رمزالتآو زآّةا جلةاالظ لى لةا مجم مط يمج ط يمصاديالج الل ب آ ةدَج غذمية ت يذي ل جال الجآا
ير ال مجد الجآف ،يهذم ص تدةا إص الل ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال .يبةالي مجسآا مجزنالجآ ال ا شرزالج
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال صدآمال اال"نا ال بزةآو رالجةسلا ملةال مجزلاا مجمزةآآ رهذه مجممال"دالا ،ي
ضمةها مجمام"ا ،يمجمةدِج ،يمجمسد "ج ،يمجمياّ" ،يمجمسدهلك ،ي مال مجمام"ا ،يمجايجا ،يبنال" مجدنايا ،مجذت
بادلف غالتالبها يبدوميح رآ مجمةال ظا لى مجم م"ج مج لآزآّا يمجلشوتا ،يالاض مجااا يمجها" يبزاتا مم مجدذمية
يمجمالية رالجةسلا إجى مجايجا ،يبةاآ مجورةآا يمجمةال ظا لى مددموم"تا مجمسدهلك يلها نظو مجداللو ،يمجيةا
يمجسل ا رالجةسلا جلم مط  ،يبااآف مج لاا ة مجمااللا رالجةسلا جلمام"ا يمجمةدِج ،مجخ.
 .14يششال" إجى شن مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ،الن يص بام غآو لا ا ،رمال ة ذجك مجدل رال غال ( Global
 ،)GAPيج هة مالدآال"تا منهال نا ا ا ال جلداللو يجلمسدهلك يجلمةدِج جاتالجال مجاا"ال مجدةال سآا يمجدمآّا
مآلالوت  .مندال رزاهال إجى بااتا بالجا مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال لى مجمسد مج طةة ة مم"جن ،شآوم ً إجى
شنو رامتا بالي مم"جن ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ممي"يرآا ( ،)Europ GAPيهةالك اج مجمام" آ
ب لآاهال يص تامج م يتم مصدداالجال
ّم بلةّ م هذه مجم ملاا يطلّا هال يمدداالجيم
يمجمةدنآ مم"جنآآ
اللومبها ة هذم مجمنال .

9

 .15ي شضالف شن ي م"ال مجا"م ا مم"جنآا بةظا يبوم يبزمل لى إتنالج مجدشوتزالا يمجسآالدالا مجمةالدلا مجدة
اج مجمز االا مجدة
با ا مجا الا مجاالص جإلندالج ،منهال بزة شنو رال "ال مإلندالج يجآس مجة ا .ةا بةال
بزآ ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال .يششال" ة هذم مإلطال" إجى شن ؤدسا مجم ملاالا يمجماالتآس مم"جنآا
هة ّ ن شدالدة ة هذم مجةظالم ،ريادهال هة مجدة بزدما شهالجما مجن جال ة مم"جن .ل تم شن باّ ة ا" ا
ر نهال ب ل مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ال جا بةمل شهالجال زدماال ةهال .ي الن مجيزة ب لآ يبلةّة مجممال"دالا
مجا"م آا مجنآّاال جا لدال" مجمام" آ ة مم"جن ندآنا مجد لاا يإلومنما مص دمالج مج ثآوال .ي هةال رو ا
شهمآا يضع مال"دالا "م آا يطةآا لآّاال .مذ ج ل رلا الي لآالبو بآث ةاال دو ،ي م"جه ،يإ النآالبو .يةاال ا
مجللا بزةة بالّلو جهذم مجماه م.
.16
طوت
ب
يبس

يالدا مجسآا مجزنالجآ رالجد آا لى من مجدةظآا يمجد ةآ همال شدالدآالن ة مجم ملاا يهمال تش لن الال"طا
جلسآو رم للهال ،بآث ص تم مجسآو رزش ميآا ،الجم ملاا هة مجلدا مجمشدو ا يطةآال ً ي ع مجاال"ج ،يص راّ
لآاهال جل ل إجى ةدَج غذمية دلآا يلةة يت ي سدامم يبوشآا مدداامم يمددام ا مجم م"ج مج لآزآا
إجم"ال االلا مإلندالج يبااآض مج لاا.

لهدهال بةاليج السيدة نادين عبد الخالق ،رئيس مصلحة التبريد والتوضيب ،وزارة الزراعة،
.17
الجمهورية اللبنانية سآوال جلةالن ة ض ا مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ةذ رامتالبهال يالل دوال مجمشويا بدى
م دمالج مجم ملاا مجللةالنآا ،شآوال ً إجى شن مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال هة زالتآو جإلندالج مجا"م ة ش نهال ضمالن
دل ا يش الن مجدذمن يمجزال لآ ة إنداللو يمجمةال ظا لى مجلآئا .مال بسالها مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ة ب آ
ال ها يالرال" دلآما جألد مق مجمةلآا ي ة بسهآل مجدنال"ال مإلالآمآا ،يرد آ ال مجاال ها يمجارال" مجللةالنآا ة
ممد مق مجزالجمآا الل ب تو نظالم يالجاا تدلع د للالا مجميالجاا مجزالجمآا.
 .18ةا مددزوض شنش ا مج م"ال ة نال مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال مجدة مرداش ب لآاهال ة جلةالن الم .2006
يجزل مجمةظمالا مجايجآا ثل مجاالي يمجت USAIDيمصبةالج ممي"يرة جي"م ً همال ً ة با تا مجاا"ما ة هذم مجمنال
الل بةاآذ شال"تع ادلاا ة نال مجدةمآا مجا"م آا مجمسدام ا ،يمجدةمآا مجا"م آا مجوتاآّا ،يبا تا مإلنداللآا
يمجدس ت جلمةدنالا مجا"م آا مجللةالنآا ،يمجدا"تة لى مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ي لى مجددلع ،مددها لمآع
مجمزةآآ ة مجا ال آ مجزالم يمجاالص ،يمجمام" آ  ،يمجمياّ"ت  ،يمجدزالينآالا مجا"م آا بآث با إلام" ججآل مها
مجا"م الا ،يتالو جلممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال مها مجمةاللآل.
مجزالم
مددمو ع مإلد م
 .19يمشال"ا مجى شن مجزمل لى ب تو يب لآ مال"دالا "م آا لآّاال يطةآا
ّ
 ،2015بآث ب ّا با"تة لمآع مجمزةآّآ لى مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال رةال ًن لى ججآل مجممال"دالا مجا"م آّا
ةناما مجمشويا إ امج
مجنآّاال مج طةآّا مجاالص رمةاللآل مجارال" يمجاال ها مج ال لا جلمة اا مجزورآا .ي
ملاا الاللا رللةالن مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال جلارال" يمجا م و بد منم ع ملاا مجممال"دالا مجا"م آا
مجنآاال مجزالجمآا يمجم ملاا مجزورآا يمم"جنآا .ياا ب ّا بش آل جنةا ش اّا مجم ملاا ،ض ّم لمآع مجمزةآآ
ي م"ال مجا"م ا ،يي م"ال مصاديالج يمجدنال"ال ،يشو الا مجميالجاا ،يمجنال زالا ،يغآوهال .ياالج إنو د ف تزاا
ملدمالا ة مجشهو مجنال"ي جمةالاشدهال رش لهال مجةهالية بمهآام ً مالذ نومهال مجمؤدّسالبة ي ةا إاوم"هال يإلام"هال.
يشضال  ،شن ي م"ال مجا"م ا باتاّ ال ال ن آّا ييضز مددومبآنآا الم  2019-2015تم م دلال"هال إطال"م ً
ب لآهآال ً جدلةّة مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال تهاف إجى ب آو غذمن دلآا يذي ل جال .ذجك من مإلطال" مصددومبآنة
يمجد لآهة ة جلةالن ّ
تزا بلةّة مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ،مال شن مإلطال" مجاالن نة جسل ا مجدذمن لزل رزض
مجممال"دالا ِلا َ ا.
ل مجنه ج مجملذيجا دالراال ً جدلةّة مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال
 .20يم دلوا مجسآاال لا مجاالج شنو يرالجوغا
ة جلةالن ،من إ امج مجم ملاا مجااللا رللةالن مجمدزلاا رالجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال هة رمثالرا مجا ال مميجى
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جدةاآذ ا ط يطةة ال ل جلممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال ،دةالغا ع مم"جن يمجاي مجزورآا .يج هذم مإلننال ت ملو
الل مجمام" آ  ،شهمهال :مجنه تّا مجا وتّا
بةاّتالا لآوال ش الم بلةّة مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال رش ل يمدع
جلمام" آ لى شهمآّا بلةّة مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ،يمج لاا مجموبازا جلشهالجال ،يلدو مجةآال ما مجا"م آّا،
يمجادوال مجايآوال جرمالن مم"مضة ،يمجدااليا ة مإلندالج رآ دةا يدةا ،يغآال جي" ةاّج جيالبة مجما ّط
( ،)scheme ownerيغآال رزض مجا م ا مجاةآا مجمدزلاا رد لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ،ثل :مجدالّص
مجوش ،يباات مجملآاما يممدماال،
مجوش شي غسل روم آل
اليض
ل ما مجملآاما مجاال"غا ،يمجدالص
ّ
ّ
يبسنآل ةدنالا ال رزا مجةيالج مجمسداا ا جمزالجنا مجمةدنالا مجا"م آّا ،يمجددلّع ،ي شها شال ل ب لآ
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ،ب ّو مجاا"ال مصددآزالرآا جلمادلوما مجمزدماال.
 .21اّة السيد الياس غضبان ،المستشار اإلقليمي لألمن الغذائي ،إدارة سياسات التنمية المستدامة ،اإلسكوا،
لى مجنلسا مميجى دااليلً ،يشيض من زظا مجمز االا مجدة ششآو إجآهال ة مج لمالا مجسالراا هة ة دةالي مجآا.
منو إذم ال شةآوا لاا شهالجال مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ،يإذم لال" هةالك طلة ممد مق لى مجمةدنالا مجدة
بد ل هذه مجممال"دالا ،لالجدالجة هذم تزةة شنو دداالل شو الا لاتاال إجى مجس ق يبةاّا مجمةال سا .يرذجك تسد آع
مجمام"ا شن تد ة لاا مجشهالجال مجدة بش ل الجال نسلا ئ تا ضئآلا رالجةسلا إجى مجزاليا مصاديالجي مج لآو مجذي تم
لومن م دمالج مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال .ش ال رالجةسلا جم ض ا ةاال ا مجمام"ا ،يغآال
شن تةااو مجمام"ا
ً
ً
مجما ط ،يمجةاص ة مجمادلوما ،مجخ ،اال إنهال لهال ش " رالإل الن بلهال يج بد لة اوم"م مددومبآنآال لى
مجمشال" آ يمجزال لآ رمجم"ال
يلا جلا ع رال دمالج هذه مجممال"دالا .ذجك ش ل
لزآا مج م"ال ،ييضع ال ا ا ّ
وم ا مجمةال ظالا رمشال" ا ت"ميها راي ص هذه مجمز االا ،يطالجلها رم الن رزض مإلشال"ما يمجد مآةالا،
نها لى مجدمالس لالشو ع مجمام" آ  ،يمادومح آف تم با ة هذه مجمز االا زال ً.
باء -مناقشة تفاصيل الممارسات الزراعيّة الجيّدة الوطنيّة في تسعة محاور
(مجنلسا مجثالنآا يمجثالجثا يمجومرزا

رونال ج مجزمل)

 .22ب ّوا مجنلسالا مجثالنآا يمجثالجثا يمجومرزا رونال ج مجزمل إجى مم " مجداةآّا بآث بز ّم مجالومن مجمدةاة ن
رالجش مجزملة جد لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ،دةالي السيد محمد الحيّاري ،رئيس قسم التعاون الدولي،
وزارة الزراعة ،المملكة األردنية الهاشمية ،يمددشال"ي مإلد م مجذي ش اّ ججآل مجدا"تة ب مجممال"دالا
مجا"م آا مجنآّاال مج طةآا مجاالص رمةاللآل مجارال" يمجاال ها مج ال لا ينات َّ لةاآو ممي يمجثالنة رش ن
مجم ملادآ مم"جنآا يمجللةالنآا ،يالسيدة تمام الخوالده ،رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية ،مديرية اإلنتاج
النباتي ،ي م"ال مجا"م ا ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا؛ والسيد عمر اللحام ،رئيس قسم الممارسات الزراعيّة الجيّدة،
ناس مج م"ال؛ لى شوح ةالي" ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال يناالط مجدة ا مجما"لا بةدهال ي سد
مإلجام آا مجاالص ر ل ةهال.
 .23شجم" مجنلسا مجثالنآا السيد عزت العجالين؛ بآث شوح مجسآا مجةآّال"ي مجش مجزملة جلمةالي" مجااللا رت ()1
بشدآل مجمام"ا يإجم"بهال )2( ،إجم"ال مجدورا يمجمآاله ي مج مإل ثال" )3( ،مالدآال" يإجم"ال مج مإل ثال" .ةاّ ،وا
السيدة جولي ابوعرب لى مجملب مجااللا رالجمةالي" مجمذ "ال ش له يمجةاالط مجما"لا بةدهال ،يشوبدهال
رالالديال" جد لآو مجمدا"رآ لى آاآا مجول ا إجآهال ،شآوال إجى شنو با بوبآة يلمع يإج"مج مجةاالط مجدة بديل
رلزرهال ضم مجنامي رش ل االيما بةا ( )check listجدزوتف مجموشات مجا"م آآ يمج م"ال ر آاآا ب لآ
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ،يجدسهآل مجمهما لى مجمادّش يمجمةدج يمجمام"ا يمجموشا لى مجس من .ضةاً شن
هذم مجزمل لاية  work in progressيجا تةدو رزا ،يمجم ل بةسآةو يب توه بدى ت ن اآام ً جلنمآع بآث
من مإلد م ددلذ شايى مجنه ج جدةسآ هذه مجمس جما جآدا مددزمالجهال لى مجيزآا مج طةة يمإلالآمة.
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 .24يشجم" مجنلسا مجثالجثا السيد الياس غضبان ،بآث شوب السيدة تمام الخوالده ،مجمةالي" مجااللا
رت( )4إجم"ال ممدماال )5( ،ياالتا مجمةاللآل )6( ،مجةظال ا مجيةآا يناالط مجدة ا مجما"لا بةدهال؛
 .25يراي"هال ،شجم"ا مجنلسا مجومرزا السيدة نادين عبد الخالق ،بآث شوح مجسآا مو مجلةالم مجمةالي" مجااللا
رت ( )7مجموملزا الل مجةيالج )8( ،مجا"م ا مجمسدام ا رآئآالً )9( ،دل ا مجزال لآ ي" التدها .يج ال مجمدةاة ن
مجمشال" آ إجى يل مجز جال إجى ل مجزةاللو مجمذ "ال ة االيما مجدةا يمجاجآل ،إص ة مجةالصا مجدة ص بة ل
دالبا جلد لآ  .مال د ّويم شهمآا مجداآآا مجذمبة رالجةسلا جلمام"ا مجدة دددااّم جلةي
لى مجما" ا شي إذم جا ب
ً
لى شهالجال مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال جدل ة مإلش الصا سلاال .يششال"يم إجى شنو ص راّ
مصرد ال" ة يضع
زالتآو مجدةا يشن بواى مجد لآالا إجى وبلا مصجدامم مم لى ع مج ا  .يرزا ل للسا ،طوح مجمدةاة ن شدئلا
مجدسالؤصا مجدة بمة "ا ب ارالتال ادلاا طالجل م رم الن
بآث من وي مجمدةاةآ اا شةال"ا مج ثآو
ةالدلا جهال.
بل
 .26يرزا مجموي" لى ل مجمةالي" ي ةالاشدهال ،طلة إجى مجمدا"رآ مجاآالم ردموت مل ضم نم الا
ناالط مجدة ا مجدة
ةلةا ششاالص تدرم مالدآال" زآال" مجمزالتآو مجم ل جال ة مجملب يمادومح دلل مجدةا
مصجدامم مج ال ل رد لآ
تادال"ينهال ،رهاف مجد ا ةا مجدادآش إذم ال الن ب لّ شي ص ب لّ يرالجدالجة مجدةا
لمآع د للالا مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال .ياا هاف مجدموت إجى مجد لل إجى ها يمض ي شدوك جمال تزةآو
اه م ل نا ا مجدة ا ،ي زآال" مجدةا ي سد مإلجام آا .مال يمجدا آو ضم نم الا مجزمل ،آمال إذم الن
هةالك باللا جلماتا ناالط مجدة ا شي بذف مجلزض ةهال ،يمصرد ال" ة يضع زالتآو مجدةا  ،يشترال ً مجدزلآ لى
سد مإلجام آا.
 .27ة مجةهالتا ،االم السيد محمد الحيّاري ،رد ضآ إلومنما مجزمل ي هال"ما ي ومبل مجدادآش جد لآ يبةاآذ
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال لى مجيزآا مج طةة .ي ها السيد الياس غضبان جلاتال"ال مجمآامنآا مجدة دآا م رهال
ى
مجمدا"ر ن ة مجآ م مجدالجة إجى ش"رزا ام"ا با مالدآال"هال ي اال ً جا"لا ب لآاهال جلممال"دالا مجا"م آا مجنآاال .
مصددةالج إجى مجاجآل ي لةاآو يبو آا لبظالا
زل الا ب لآهآا ملآا ب بااللآل مجآ م مجةالة ييل
مجمشال" آ لى مجمةالي" مجدسع مجدة با مددزومضهال يشوبهال .ذجك طلة مجمشال" آ شالذ مج ا مج ال ة الل
مجاآالم رن جدها جمالل مجما" ا جمومالا ل مجمومبل مجدة تنة ومالدهال يبادآشهال يإ النآا مصطلا لى مجسنلا
شلل بةاتا بالجا مجموم مجم ل جال يمجش مية إن يلاا،
يج"س يبةلآل مجماالطو ة ملآا مجدااآ  ،يذجك
ي ةا و مجمشالهاما يمجةداليج ع مجمدا"رآ مآلالوت ةا مجز جال مجاتال"ال مجمآامنآا.
جيم  -التطبيق الميداني
(مجآ م مجثالنة

رونال ج مجزمل)

يص مجآ م مجثالنة رونال ج مجزمل جلد لآ مجمآامنة بآث ب له مجمنم الا جاتال"ال مجمام"ا مم"رع
 .28ال ِ ّ
مجميةاا ي اال ً جةآال بهال جشهالجال مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال شي منسةالرهال ةهال شي ام بآال بهال جهذه مجشهالجال شللً،
يذجك رهاف "ؤتا نمالذج دزاّجال يمجماال"نا رآ مجممال"دالا مجا"م آا مجدة بزدماهال هذه مجمام"ا لى ش" مج ماع.
يمجمام"ا هة لى مجد مجة:
•
•

مزرعة ديل مونتي مجزالجمآا ،بالياال لى شهالجال مجدل رال غال مجزالجمآا يبسداام باةآالا  hydroponicsة
إندالج مجوتةالن.
مزرعة التمور العربية ،الن بالياال لى شهالجال مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ةا منسةل ةهال .ياا ها
تال"بهال جمزو ا ال إذم الن مجما" ا ص بام بدالرع ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال رزا منسةالرهال
مجشهالجال يدلة منسةالرهال ةهال.
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•
•

مزرعة حجازي يونس :بزدما زظا مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال .ذجك الن بالياال لى مجشهالجال يج جا
دلة منسةال مجما" ا مجشهالجال الل مجة م" مجملالشو زهال.
بسدمو آهال .بآث لو مصدداسال"
ّ
ي ة مجما" ا رآ ا ةمآا إلندالج مجلةاي"ال ،يمجالآالا يغآوهال مجارال".
لى شهالجال ة مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ،يص بزدما شي شهالجال
ومزرعة العدوان :جا بدااّم جلةي
شالو  .جاتهال الرال" يرآ ا ةمآا يالال"لآا.

مثل مجمنم الا نداليج تال"بها جلمام"ا مم"رع ،ا ا
مجوبلا مجمآامنآا ،و
 .29يجا مجز جال
رالجي " يمم"االم ،ياا م لايال ً
مجممال"دالا مجا"م آا
مجملبظالا مجدة دنل هال رش ن ال تدا ب لآاو
يي المسا جاالي
مجنآاال لى مم"  .ياا شبآ ج ل وت شن تزو ندآنا مجاتال"ال جماال المسا جاالي  ،مال ال ّ
لبظالا ينداليج ل تال"ال ،دا بلالج مم ال" يمجد لآالا ب مددزمال
شالو ج وح شدئلا مجمشال" آ ب
ججآل مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال لى لزآا مجما" ا.
دال -الرتكاز على الممارسات الزراعيّة الجيّدة بهدف تحسين جودة وسالمة المنتجات في
األسواق المحليّة والخارجيّة
(مجنلسا مجسالجدا

رونال ج مجزمل)

 .30نظوا مجنلسا مجسالجدا ة شهمآا ب لآ مال"دالا "م آّا لآّاال لى مجيزآا مج طةة رهاف بةسآ ل جال
يدل ا مجمةدنالا مجمةلآا يبسهآل يج لهال إجى ممد مق مجاال"لآا لها ،يب آ ةدج لةة يدلآا يذي ل جال
برو ،خبير واستشاري سلسلة القيمة في
الجآا جلددهلك مجمةلة
لها شالو  .يشجم" مجنلسا السيد بشار ّ
لز را شي مددةالجا ب لآ
المزارع الملكية في لبنان ،مجذي مدده ّل مجنلسا ضةال ً ر ن ص تد ّها مجمام"ا
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال يص مم لالن مإلضال آا مجدة تزداا شنهال اا بةدج ةهال ،منو إن طلّاهال رش ل لةآ
دآسد آع بةظآا ناسو يمجز جال إجى دنلبو يج تدوبّة لى ذجك شتا ش لالن إضال آا رل رالجز س دآسد آع مجد آو ة
نالصا اال يبةاآ ش"رالح ش ثو.
 .31ياام السيد سعيد جدعون ،نائب مدير الغرفة ورئيس دائرة التطوير الزراعي في غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في زحلة والبقاع ،بنورا مجدو ا مجةاللةا ة ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال الل مجدزالين ع
لى ةد َن ْة مج و ي ةة مجمالياال ،يل صً إجى
بنمع لدال" مجمام" آ يب لآ مإلجم"ال مجمد ال لا جلمةي
بس تاهمال ة مجس ق مجمةلة يإجى مجاال"ج .ي" ّا مجسآا لا ن ة وضو لى شهمآا ب لآ مإلجم"ال مجمد ال لا
جلمةي بآث تندمع شلةال مجةآال ما مجيدآوال ضم ةظ ا ا تا تم رزاهال مصنداال إجى نظالم مجدزالينآا
س وم ً شهمآا إتنالج تجآالا بس تاآا ةالدلا،
إذم ال م"ب يم ذجك .ي اَج ةاللو تجآا ب لآ مإلجم"ال مجمد ال لا جلمةي
لى شهالجما
ش ى وال ةهال الل شوتط آات ايآو با وضو جهذم مجدو  .يبةال شهمآا مجةي
مجن جال شلل بااآض لاا مإلندالج مجدة تم شن بيل إجى  ،%50يضمالن ل جال مجمةدج ،يمالدومق شد مق لاتاال
ةلآا يالال"لآا ،يباالجي شد مق مجةسلا الل مجدس ت مجملالشو .ي الن بيآلا هذه مجدنورا ع  22ام"ا
لى مجشهالجال مجمد ال لا جلمةي .
و ي 17ام"ا ةة الياال مجذت بزالين زها مجدو ا يل صً جلةي
لهدو ،ااّم السيد زهير جويحان ،نائب رئيس مجلس اإلدارة للجمعية األردنيّة لمصدّري ومنتجي
.32
الخضار والفواكه في المملكة األردنية الهاشمية ،بنورا مجنمزآا مجةاللةا يجي"هال ة ج ا مجيالج"ما مجا"م آا
مم"جنآا إجى مجاال"ج .مددزو مجسآا ل تةالن مجاا الا مجمدزاجال مجدة باا هال مجنمزآا ،شآوم ً رش ل الالص إجى
اع مجنمزآا مإلج دوينة  www.jepa.org.joمجذي تدآ الال"طا جلم ماع مجا"م آا ة مم"جن يتاام مجمزل الا
مجنة إجى مجشمال إجى مجسالبل يبدى مجلالجتا ،بآث شن مجنمزآا هة Business
ب إندالج ل ة اا
مجاوص مجدس تاآا رهاف د شد مق لاتاال.
 orientedباام مصددشال"ما يبزاّ مجا"مدالا يممرةالل يبلةث
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رامتالا مل مجنمزآا لى  Global GAPيمجد هآل جشهالجما مجن جال مجزالجمآا
 .33يبةال مجسآا ل تةالن
( ،)G.GAPبآث راشا وه ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ة الم  2004الل شويا االنال يبةمآا
مجيالج"ما مجلسدالنآا جدللآا د للالا يشويط ممد مق مجس رو ال" يمجهآلو ال" الا رةالن لى طلة مجمسدهلك
ظاة مجنمزآا ة بلك مجادوال جلزمل مسدشال"ت ي ةآآ ة م . GlobalGAP
ة شي"يرال .ياا با ب هآل اج
مجشمال مجى
مج "ش مجدا"تلآا جمام" آ ي هةادآ ي وشات ة ادلف منةالن مجممل ا
مال با اا اج
مجنة ج وح يبويتج وال مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال .يبا ب هآل اج لآو مجمام"ا لى د للالا مجشهالجال
طوت مجنمزآا ي الل ذجك با ب لآ اه م مجا"م ا مجدزالااتا رآ مجمام" آ يمجميا"ت  .ي الن يضع
مجمام"ا يمجمياّ" لآا لامً.
رزا مجزو ب طوتاا مج ل إجى ممد مق مجاال"لآا ،مجدة هة مللَ
 .34يبو اا شدئلا مجمشال" آ
ثآوال ي ةدشوال ة لمآع شنةالن مجزالجا ،يج من مجم لة ممها ه شن تلدام مجمام"ا رالجمزالتآو مجم ل را جدللآا
د للالا هذه ممد مق .يشةآو ض ا طلة ممد مق يالاللا ة شي"يرال مجشواآا ملةالف ةدنالا ل را ة
يل مجشدالن بللآا جةاللا بلك ممد مق الل هذه مجادوال مجسةا مجدة بدوملع مجا"م ا آهال رسلة مجظويف مجمةالالآا
مجلال"جال يم"باالا لاا مإلندالج ة مجلآ ا مجمةمآا .يش ة لى ذجك ثل مجلالروت ال مجمسداا ا ة لليلا مجد صش
ة هةدال"تال.
 .35ي ة ض ا مجس ق يمجدس ت  ،با مجد ضآ شن ن ا مجسلزا ها لام ً ة ارآا مجدس ت  ،هةال ضوي"ال
مجةظو ة باللا مجمندمع إجى هذه مجسلزا ،هل هة شدالدآا شم مالجآا؟ من زو ا مجةمط مصددهل ة جلمندمع
مجمسدهاف ،ياا"بو مجشوميآا ،ياا"بو لى شن تا ع ةم مجسلزا مجدة تدا إنداللهال؟ هذه لهال م ل بس ت  ،إذم جا
ا"يدا رش ل الف ،الم آا شن مإلندالج يبيوتاو ج ت دة جو مجةنالح ،يتنة وم الال ل هذه مجزةاللو يمجاآالم
ب
مجمزالتآو جدللآا باللالا مجمسدهلك
 Global GAPمي غآوهال
مبلالا مجمزالتآو مجم ل را من الن
رمال تلام
جرمالن مجةنالح ة مج ج ج إجى ممد مق مجاماللآا يمجاال"لآا يبةاآ مم"رالح مجمول ّ ال.
لهدو ،يلف السيد يوسف محي الدين ،رئيس التحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ،مج ماع
.36
ً
مجا"م ة مجللةالنة ،لاتال ب تآاه جروي"ال ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال لى مجمسد ي مجمةلة ،إص شنو "ش
الل بنورا جلةالن مجزملآا ،شنو تسدةآل مج ل إجى مجدالتا مجمةش جال ة ظل غآال دآالدا "م آا شال لا
مجا"م ة بآث بلآّ شن مجمش لا
بو الهال مجايجا .يب وق ة باتثو مجى مجمؤبمو مجذي اا ة رآويا جلةه
ممدالدآا ب م ة غآال مجسآالدا مجا"م آا يضزف مج ماع مجا"م ة ،يمجدة لزل مجسلع مجا"م آا رالهظا مجثم .
يذجك لى مجوغا م"بلالط  %32مجشزة مجللةالنة ة ا الا مجا"م ا مص شن آامنآا ي م"ال مجا"م ا بمثل %1
ام" آ يبنال" ي ةدنة
آامنآا مجايجا ،ة مج ا مجذي تؤ ّ آو مجمام" ن شي مجا مجزال لا رالجا"م ا
م"ج الاتةا مجايجا مجا الا مجا"م ة.
لةال الا غذميآا جااتةا مجايجا م ثو %38
 .37ي ة الللا باتثو ،ب اف مجسآا ةة مجات ةا س جا د شد مق جدالآل مجان ال رآ مجمةدج يرآ مجلسدالن
بااتا دلزا لآاال يمجسآو رالصبناله مجيةآ ة ض ا دل ا مجدذمن ،شآومً إجى
يضلط إندالج مجمام"ا جآدم
"يالدا نلس مج "من رمنشالن د ق جلارال" لة رة رآويا ة ة اا مجش تاالا ،سالبدو 10
اوم" لالج"
ه دال" ،لى شن ت ن هذم مجس ق ل ال ً جلةاالرالا يمجدزالينآالا .يطلة ي م"ال مجا"م ا ة جلةالن ،مجدة بملك مجزاتا
مجمام"س مجا"م آا ،يإجى مجايجا مجللةالنآا مجدة بملك مجمئالا مجمام"س مجمهةآا ،بزاتا روم ج مجدزلآا ة هذه
مجمام"س شلل إندالج مج" "م آا االج"ال لى إجم"ال مجةاالرالا ،يمجدزالينآالا يممد مق يمجمام"ا مجمد ّ "ال
شلل إندالج دلع "م آا باة طلة ممد مق رن جبهال .يبزاآلال ً لى باتث مجسآا ت دف ةة مجات  ،ل مجسآا رشال"
روي االيلً هذه مجمشال ل بد و" ة ل مجللامن مجزورآا ،ي ضمةهال مم"جن ،يد "تال ،يمجزومق ي ة ش وتاآال شترالً،
بدى ة شي"يرال ال م هةالك مجزاتا مجمشال ل مجمشالرها.
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 .38ااّ السيدة زيانب المومني ،رئيساة التحاد النوعاي للمزارعاات المنتجاات ،المملكاة األردنية الهاشمية،
مصبةالج مجذي
آو نلذال
وضال ً رزة من جي" مجمام" ا مم"جنآا ة مجدةمآا مجلآئآا يمجوتاآا يمجا"م آا اا
تهاف مجى بةظآا مل مجمام" الا يمجنمزآالا مجا"م آا ة ال ا شنةالن مجممل ا مجهالشمآا مم"جنآا ،يمجمؤدسا ر
ة مصبةالج مجزالم جلمام" آ مم"جنآآ يمصبةالج مجايجة جلمةدنآ مجا"م آآ  .يبةاليج ة وضهال ض ا ارالتال
مجموشال ي ال بزالنآو مجمام" الا ظويف زآشآا لزلا لام يبةاتالا لآوال ة مجزمل مجا"م ة مجشالق ،من مل
مجمام" الا ة مص"جن غآو ّ
ةظا يص تارع مي شنظمو شي ا منآ جدد "تا.
 .39يشيضة شن "ؤتا مصبةالج بارة رلةالن اا"ما مجمام" الا مم"جنآالا يب هآله يإ سالره مجمهال"ما
با اه (مجمآومل يم دلك مم"مضة يمجزامجا
مجمام زا
مجل ا ج لاآالم ر جيم"ه مجدةم تا يبم آةه
يمجمساليمال ع مجمام" آ يدآاما مجمان) ي" ع مج ة يمجثاال ا الل مجةايما يي"ش مجزمل يإنشالن مجشل الا
يمجدنمزالا مجةساليآا .مال تزمل مصبةالج لى إاال ا مجمشال"تع يبااتا مجدم تل مجمالجة جلمام" الا ثل مجاوي يمجمة
لى إجم"بهال يبمل هال يب دزدهال يب توهال ي سال اال
جدةاآذ شال"تع "م آا الاللا رالجمام" الا يبا"تله
ً
مجمام" الا ة بس ت مجمةدنالا مجا"م آا الل مجمزال" مجاميما يمجم دمآا ي د ممد مق يل ص إجى بة تع
مصننال ما مج لآوال لى مجمسد
يالج" مجاالل ي" ع سد مه مجمزآشة .ي ةذ ب دآس مصبةالج با مجزاتا
مجمةلة يمج طةة يمجزالجمة.
 .40ش و "يآس مجنلسا مجسآاال تةة ة ّ هال ً رزمل مصبةالج ي ث ّمةال ً االنال مجسآاما ة مم"جن يجلةالن ي ة ل مج ط
اج مم رالن ة مجنمزآا ي هة ش لو مجنهالا مجام ما ي ال إذم الن
مجزورة .يبا مصدداسال" ة مجماميصا
تجآالا مجدم تل سد "جال شي ةلآا؟ يضة مجسآاال تةة شن هةالك  22لمزآا بةر ي بة مصبةالج ي نم ا
ش رالن هذه مجنمزآالا  5000ر شي وج ة ل مم"جن .يتدزالين مصبةالج ة شال"تزو ع مجنهالا مجام ما مجدة
بدلاى شيجآالبهال يروم نهال يشهام هال ع شيج تالا يال ط مصبةالج ،مال لو ع ةظما مجيةا مجزالجمآا ثل ةا ال
ض ا مددموم"تا مجدم تل ،ش اا مجسآاال تةة
ب م ا شهام ها ع شهامف مجنمزآا جمة مجرمالن مجيةة .ي
ً
ثة .م ال رالجةسلا جلدا"تة ،اميمال تدا مالدآال"
شن مجا ا ت بة داآال ً الي لال ً لهالا شلةلآا يهة بدالرع مجةداليج
ا"رآ االج"ت رالدد ال دها إتيال مجودالجا ،يمجهاف ص ت ن مجدم تل رل مجةدآنا.
سدشال"ت ي ّ
 .41يالدا مجسآا رشال" روي مجنلسا شآوم ً إجى شن مجدةاتالا مجدة ب ملو مجمام" آ يمجمام" الا يمجمشال ل مجدة
تزالنة ةهال ندمزةال مجزورة ،هة جآس ب وم ً لى مجمة اا مجزورآا رل هة ل جال ة مجزالجا شدوه .الجمام"ا
ممي"يرة يمم آو ة يمجمام"ا مجزورة ه ناسو ،تا و ة ناس مج وتاا يت ملو ناس مجمزالنالال ع مجزمال مجذت ص
مجةوي
تدالل ن شي تدنالير ن دوتزال ً ع د للالا يشويط مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ،ي ذجك لها الن م
ال لزلها تدااّ ن ه مإلتنالرآا يجآس مجسللآا .يبمةى لى مجمشال" آ ام مجةظو إجى مجسللآالا رل
يمجا ال" يج
مصنداال جلددثمال" رالج الاا مإلتنالرآا جلمرة اا ال ً رد لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال بدى بيل هذه ممالآوال
يمازال ً ة مجمة اا مجزورآا من ب لآ هذه مجممال"دالا جآس رمسدةآل يتم بةاآاو ة مجمة اا مجزورآا مال لو
ة شي"يرال يداليو شنةالن مجزالجا.
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هاء -أمثلة عن مبادرات وطنية لتطبيق الممارسات الزراعية الج ّيدة والمعوقات
التي تواجه مؤسسات التفتيش والتدقيق
(مجنلسا مجسالرزا

رونال ج مجزمل)

لالج"ما يطةآا تدا آهال ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا
يي مجنلسا مجسالرزا رونال ج مجزمل جزو
 .42ال ّ
مجنآّاال يمجمز االا مجدة ب ملو ؤدّسالا مجدادآش يمجدااآ يمجمسدشال"ت مجا"م آآ مجذت تسال اين هذه مجمؤدسالا
لى هذه مجشهالجما .شجم" مجنلسا السيد أنطوان حجار ،الخبير القانوني والمستشار في
مجا"م آا لى مجةي
الزراعة ونظام تحليل المخاطر والغلوبال غاب وجودة األغذية  ISO 9001ي.ISO 22000
 .43ااّم السيد إيلي مسعود ،مسؤول قسم الزراعة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل
لبنان ،وضال ً رزة من مج ماع مجةالجة جلممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ة جلةالن :مجملالج"ما يمجنه ج يمجزالالا ة
بنورا مجدو ا ة م لا ب لآ مجدل رال غال ينظالم مجددلع با مجمو االا مجويآسآا
مجد لآ  .بةاّل اللجو
ّ
لى شهالجال ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ة جلةالن .د وق مجى شوح
جدةاآ مجمزالتآو مجم ل را جلةي
نالا ي آاما نظالم مجددلع مصج دوينة مجمسدةال مجسهل مصدداامم ،يتم بزاتلو رةسة د للالا مجمام"ا
ي وم ا مجدلوتا ي/شي مجد ضآة يمجمياّ"؛ يه د و رزاال جدالا يتةالدة مجا"م ا يمجيةال الا مجا"م آا .مال
ششال" إجى شن مجلونال ج مجذي ط ّ "بو غو ا مجدنال"ال يمجيةال ا يمجذي تدر ّم ش"رع اوما شدالدآا بد ّة مم مال
مجآ آا جمالل مجما" ا (شي بومةا مم"  ،يمجا"م ا ،يمجدشةآل ،يمجوي يمجدسمآا ،ي"ش مجملآاما ،يمجا الف)،
يمجمةد تالا يمجمزاما ،يمجد ضآة يمجددلآف (رمال آو بو ا ينال مجمةدج ،يمصددلم ،يإ الجال مجد ضآة،
يمجمةد  ،يمجشة  ،يإجم"ال مجد آآف يمجدلوتا ،ي ومالا ج"لا بوم"ال مجدلوتا ،مجخ) يمجداال"تو مجدة بها مجمسد "ج
ةدج ةاج).
( سدظهوم ً رداوتو ايل ب
 .44ب وق مجسآا سز ج شترال ً إجى مجدةاّتالا مجدة ب ملو مجمام" آ جلدزال ل ع هذم مجةظالم مإلج دوينة .ي
شرو مجمشال ل مجدة اَجهال :ام م دلك مجلزض جةالد  ،يم دلال" مجلزض نظالم مجددلع مي شي نظالم جلن جال رآزا
جين شي وجيج الجي إضال ة؛ لز را بلالج مجمزل الا إذ تو ض مجلزض رالطلا
جل ا ي لاا مضال آا
الل شلةال مجزلاا ،منمال بظهو مجمش لا صباال ً
مآلالوت لى الي لآالبها ،ددا ملآا مجالال مجمزل الا
ر ″ام مجسمالح رالجدااآ  .ي اّج مجسآا سز ج ميا نظالم مجددلع ي ةهال :إبالبا بةاتا مجمشال ل رسو ا لآوال يمباالذ
مجدامرآو مجمةالدلا ،ي بسهآل بل مجمشال ل ة بال يل ج آة شي بل ل شي شتا ش لا شالو ة مجمةدج شي إبا
ّ نالبو ،يبةاتا مجمسؤيجآالا يمجاا"ال لى سالنجا مجنهالا غآو مجمد الراا ع شويط يا منآ مجيةا يمجسل ا،
ّ
مجماانا ،يبثلآ مجمةش مجةاآاة
يبالآل نسلا مجدلف ،يب تو دلسلا مجديةآع يإجم"ال مجسلسلا ،يإجم"ال ش رل جل ّمآالا
جلمةدج ،يبةاتا يا" مجم مج مميجآا يمجم ّ نالا ،يمصجدامم رالجشويط يمجم لاالا مجزالجمآا.
 .45يالدا مجسآا سز ج س ّوم ً شهمآا مجدشوتزالا ،جم آال ً ة وبلا شيجى ،إجى إلام" مجا منآ ي/شي مجاوم"ما
رروي"ال م دمالج نظالم بدلع جلمةدنالا مجا"م آا مج ال لا يمجميةّزا؛ ي ة وبلا ةالنآا ،إلام" مجا منآ ي/شي
مجاوم"ما جروي"ال م دمالج يب لآ مجمزال لا مجا"م آا مجنآاال .يمادوح مجلان رد لآاهال لى مجمةدنالا مجمياّ"ال
لى شن تشمل ة وبلا صباا ب لآاهال لى لمآع مجمةدنآ .
 .46ي ةا اام السيد تيمور شكري ،مدير الجودة للشرق األوسط وشمال أفريقيا في شركة ديلمونتي لألغذية
وضال ً رزة من مج ماع مجةالجة جلممال"دالا مجا"م آا مجنآاال :مجملالج"ما يمجنه ج يمجزالالا ة مجد لآ بر ّم نلذال
شو ا جتلم ندة مجومياال ة مجزالجا ة "م ا يبياتو يبس ت مجم يممنالنالس .يمددزو مجسآا
دوتزا
ش وي مج ماع مجةالجة جلممال"دالا مجا"م آا مجنآاال مجدة ب لاهال مجشو ا بآث بو ّا لى شدالجآة ي لالج"ما سدام ا
الل مجشوم الا ع مجمةظمالا غآو
يلاتاا جللآئا ة مجزملآالا مجا"م آا يبزمل لى ب دآع مجد ةآو مجلآئة
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مجة آا يمجة آا ،يبزاتا روم ج الا ا مجمندمع .يرآّ آف بدلاى شهامف مجشو ا ع زظا شهامف مجدةمآا
مجمسدام ا ،يرش ل الالص ممهامف  4ي 12ي13ي 15ي 17يمجشزال" ها" شال جزالجا ش رل غام ّ .
 .47ي" ّا مجسآا ش وي رش ل الالص لى مجزةيو مجلشوي يممهمآا مجدة ب جآهال مجشو ا جدا"تة لمآع مجز ّمال
جمالل مجما" ا جدزاتا مجسل ا مجدذميآا .ي ة هذم مجمنال اال"ن رآ اه م إجم"ال دل ا ممغذتا رةسة مجةظالم
يي ْها مجسآ وال ،يمجدةال و
مجدالآاي يرآ مجةظالم مجااليا لى مجسل ك ،لآّةال ً آف شن ةاللو مجدا آو مجمدااليل يمصنةآال َ ،
مجمزو ة ،يمص جيملآا مجم ااآا ،بش ل الالا ة يلو ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال لى مم"  ،سدشهامً
ر ثلا ملآا .ذجك د ّو شهمآا لن مجةمالذج مجم ل را جلونال ج مال"دا مجا"م ا مجنآاال ،مجدة تزدلوهال مجلزض
رآزا جل ا  ،ة بآ شنهال ةيو هالم لام ً بَ ْلةة لآو مإلجم"ال جا"مدا يباآآا يمباالذ مجاوم"ما مجيةآةا مجدة
بالل مجماالطو مجمةدملا لى دل ا ممغذتا يمجدالص مجد الجآف مجلالهظا ،يذجك الل ج"مدا مجلآالنالا
مجدال"تاآا مجدة با لمزهال مجةمالذج ،يهذم تةمة مجمسدهلك يتةمة يلةا مجشو ا.
 .48م دد السيد سامي اللواما ،المدير التنفيذي ،شركة ( Bureau Veritasبيفاك) للتقييم – األردن ،ش
شو ا
مجدادآش يمجدااآ لى م دمالج يب لآ مال"دالا "م آّا لآاال  ،ردزوتف ادرة
مجنلسا مجمدزل
مجاةص يمجدادآش ي ة مجشهالجما ي اّج
ى نلذال دوتزا
مجمومالا يمجدااآ رآوي آوتدالس ي ملهال رالم"جن.
مجزةاللو ممدالدآا مم"رزا مجدة تنة شن بديف رهال مجنهالا مجدادآشآا رالجدالجة :مجمياماآا ،يمجالوال ،يمجةآالجتا،
مجنهالا مجة آا ،يضوي"ال مجالوال ة مجمنال
يمصددالجآا .مجمياماآا مجزالجآا ريادهال لها بادآش الال"لا
نهال طوف ةالجث ا جلاآالم رزملآا مجدادآش يمجدااآ ؛ يمجةآالجتا مجدة هة شدالدآا ريادهال لها الاللا يجآس
ب آا ،ي ذجك مم و رالجةسلا إجى مصددالجآا ة اوم"ما مجنها مجمادشا ،االلام ً مجةوتا ة مجايل ر ن مجةشالط
الر شي غآو الر .
إلومنما ة
 .49يبةاة السيدة بول حاماتي يموني ،خبيرة إدارة الجودة - Bureau Veritasلبنان
مجشهالجال ة جلةالن .و اال باتثهال لى بلك مجدة بدزل را الا ممغذتا ،ثل شهالجال مجدل رال غال شي غآوهال .يجاي
لى شهالجال مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال
مجسآاال بال البة مجا ما مجدة تنة شن تا م رهال شي ةدج توتا مجةي
يمجدة برمة  :بااتا مج لة ،ب اآع مجزاا ،مجداآآا لى مجما" ا يج ع مجود م .آنة رامتا لن مددمال"ال بدرم
اال زل الا شدالدآا ،بسد آع مجنها مجمالنةا جلشهالجال شن با م رالجداآآا رم للهال إجى بآ ملآا مجدااآ مجدة بةاج
لى
رةسة بيةآف مجمةدج .يجاد مجةظو إجى الآال"ت بةةيو آهمال م  Global GAPجللان رملومنما مجةي
لى شهالجال ،يمجاآال" مجثالنة :نم ا ةدنآ بداام جلةي
مجشهالجال .مجاآال" ممي  :ةدِج رماوجه تداام جلةي
لى شهالجال .ذجك مم و ،رالجةسلا جمة ا مجدزلئا يمجددلآف ،تنة بةاتا شبا مجاآال"ما مجدالجآا :يل ج ة ا جلدزلئا
مجما" ا ،ام يل ج ة ا جلدزلئا
يمجددلآف ة مجما" ا ،يل ج ة ا جلدزلئا يمجددلآف ة الن ةايل
يمجددلآف ،مجدزالاا ع ا" ا شالو جدزلئا يبدلآف مجمةدج.
 .50يب وا مجسآاال بال البة إجى مجدةاتالا مجدة ب ملو مل مجدادآش رش ل الم ،يهة ملمالصً الجآا ي ض ا
با"تة مجزمال  ،يلز رالا جددلع ض ا مجملآاما جزام يل ج صيةا باال زدماال لالج"ال مج م"ال .بآث ص
ت ن هةالك إص لي جمزو ا إذم الن زدما شي ص .ذجك إشال"ال إجى ضوي"ال مجاآالم رزملآا مجدادآش شةةالن دوال
مجةيالج ،بآث تيزة بةاتا مجم ا ة رزض مجةالصا مجدة ت ن يا مجا الف آهال ايآو .ينلّه إجى شنو ،ة
ثل هذه مجةالجا ،تنة بنا مجمادش رسو ا جرمالن ب ملاه ة دوال مجةيالج .يالدال الً ،ششال"ا مجسآاال بال البة إجى
شن اج مجةالللآ لى مجدل رال غال ال م ضئآلً لام ً ة جلةالن ،بآث شن هةالك اط  12ةدج ةة ،ي12
ناالط مجرزف مجدة
ام"ا ر الطال ةاّ شايى ،يهةالك اج ضئآل لام ً رالجةسلا جلالاة مجمةدنالا .يهذه يمباال
تز ج دللهال إجى شن مجدل رال غال جآس إجام آا .غآو شنو تنة ب آا مجمام" آ لى شهمآا هذه مجشهالجال مجدة هة
رمثالرا ب شآوال وي" جلمةدنالا مجمياّ"ال إجى الال"ج مجللا.
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السيدة براءة الحياري ،رئيس قسم عالمة الجودة األردنية ،مؤسسة المواصفات
 .51راي"هال ،اال
هالم اتوتا
والمقاييس ،المملكة األردنية الهاشمية ،ردااتا نلذال إلومنما ة مجشهالجال ة مم"جن مجدة هة
شهالجما مجم الراا مجدالرزا جمؤدسا مجم ملاالا يمجماالتآس مم"جنآا ،بآث بد م و آهال شويط مجهآئالا مجمالنةا
جشهالجما مجم الراا جلمةدنالا رم لة  .ISO/IEC 17065ي ة إشال"ال إجى "ؤتا ي"دالجا مجماتوتا ،من مجماتوتا
ب م إجى شن ب ن ة اا ا مجهآئالا مجمالنةا ج ال ا شن ما شهالجما مجم الراا رمال آهال ل ا مجن جال مم"جنآا ،ي
شبال ممججا مجايجآا لى مجمسد مج طةة يمإلالآمة يمجايجة ،يبسزى إجى مجمسالهما ة بمالتا مجمسدهلك يبزاتا
بةال سآا مصاديالج مج طةة .م دلوا مجشهالجال رمثالرا ل م داو مجمةي مجا"م ة جلس ق مجزالجمة  ،إذ بهاف
جل ل إجى إندالج "م ة ت ي سدامم تسداآا ةو مجمام"ا يباللو مجدنايا يمجمسدهلك ة لمآع شنةالن مجزالجا.
لى شهالجما مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال بوبلط رالجدامم
يش الجا مجسآاال مجةآال"ي ر ن شويط مجةي
.52
 3شلامن :مجنان مجاالص رالجما" ا All
مجما" ا ردةاآ د للالا ملاا  GLOBAL GAPمجم ّ نا
 ،farm Baseمجنان مجاالص رالجمةاللآل  ، Crops Baseيمجنان مجاالص رالجارال" يمجا م و Fruit and
 ،Vegetablesرالإلضال ا إجى لةا لمآع مجلآالنالا يمجمزل الا مجدة باا هال مجما" ا جماتوتا شهالجما مجم الراا،
يمجدامم مجما" ا ردااتا لمآع مجدسهآلا مجل ا جلماتوتا جلاآالم رملومنما ة مجشهالجال ي بايتاهال ر ال ا مجمزل الا
مجم ل را ةهال ة شي يا  ،ي ذجك مصجدامم را ع لمآع ممل " يمجد الجآف .ي آمال الص نااالا يب الجآف شهالجال
ض ة
مجممال"دالا مجا"م آتتتا مجنآتتتاال ،بلدام مجما" ا را ع ممل " مجااللا رالجدل رال غال يبسة ال ه
ج مي ممدزال" مجملآةا لى مجم اع مصج دوينة  www.GLOBALGAP.orgيب ن دال"تا مجماز جماال دةا يمباال
بال"تخ إلام" مجشهالجال ،يب ن مجشهالجال االرلا جلدناتا دة تال.
شها مجدةاتالا ة ا الا ممغذتا.
 .53ي ة الدالم مجنلسا ،اللص مجمدةاة ن إجى شن مج ل إجى مجس ق ه
يبزدلو شهالجال مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال رمثالرا ب شآوال جال مجمةدِج شي مجميةّع إجآو ،يمجهاف ةهال ه مجد ا شن
مجمةدج مجدذمية دلآا يت  .مال شنهال ضمالنا صددموم"تا مجم ملاالا مجزالجآا يمجةاالظ لى ل جال مإلندالج .يمبا
مجمدةاة ن شترال ً إجى شن هاف الن مجشهالجال ه مجاآالم رالجدااآ لى مجمةدَج يجآس زالالا مجمام"ا ،يإ الن مجمش "ال
مجاةآا جلم الراا يجآس مجدشهآو رزام مجم الراا ،يمجسزة إجى بويتج مجن جال مجدة لى مجمام"ا شن تادةع رهال ،رةآث
تسد آع شن تلدام آهال ش ثو ثو.
واو -خارطة الطريق لتطبيق الممارسات الزراعية الجيّدة ،توزيع شهادات المشاركة
واختتام أعمال الدورة التدريبيّة
(مجنلسا مجادال آا

رونال ج مجزمل)

 .54شجم" السيد الياس غضبان مجنلسا مجادال آا جلاي"ال مجدا"تلآا مجدة ها إجى "دا الال"طا مج وت جد لآ
ييا جنمع ت"من مجمشال" آ
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ة ل مم"جن يجلةالن .يشيض شن هذه مجنلسا ا ّ
ملو ة مجموبلا مجاالج ا بآث منو ص تم "دا شي الال"طا طوت راين ج"مدا مج ضع مجااليا يبةاتا
ال تم
ب
مجس ق مجذي ه لان ص تدناش دلدل مإلندالج جلا م و يمجارال" مج ال لا .يمها مجزةاللو ة هذه مجسلسلا ها
مجمةدِج ،يمجمسده ِلك ي ل مجذت تااّ ن الا الا جدةسآ هذه مجسلسلا ،رانم ً
ايج مجمااللا شي مجاا الا مجا"م آا
ّ
يل صً إجى مجس ق .يجللآئا مجمسالناال جي" ًزال بآث من ممرةالل هما صرد ال" ش رل مج وق جلد لآ  ،يمجنال زالا
ة إ امج مجمهةادآ يبزاتا زو دها ،يمإل"شالج ة تالجال مجد آا يإاةالا مجمام"ا ر همآا مجلان رد لآ هذه
مجممال"دالا مج طةآا مجملةّا مجدة دديل إجام آا ة مجمسدالل نظوم ً جداالاا مجمشال ل مجيةآا لومن مجممال"دالا
مجاالطئا ي تالجال ي ة مجمسدهلك رالنز الدهال مجسللة لى لةدو ،يمجدشوتزالا يمجا منآ  ،يمجمادلوما ،يمج ل
إجى يالج" مجدم تل ،يمجشوم ا ع ةظمالا مجمندمع مجمانة؛ شاّجم ً لى شهمآا جي" مجنمآع ة ج ع هذه مجزملآا
لوهال إجى مجالف.
إجى مم الم شي ّ
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 .55يشةال" مجسآا غرلالن ة اماللدو س جا مجاا"ال مجشوميآا جلم مط  ،ضةال ً شن مجهاف ب لآ مجممال"دالا
مجا"م آا مجنآاال جآس مج ل إجى ةدج غالجة مجثم  ،إنمال مجهاف ه بالآل لاا مإلندالج يمبدومم مجلآئا يمجاآالم رمجم"ال
د ال لا جآل الا جدام"ك مجمشال ل ،يرالجدالجة تنة شص تدرال ف ةم مجمةدج مجم ضة مجذي تيل إجى مجس رو ال" .
يشنهى باتثو االيلً إنو ج تدسةى ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال لى ش" مج ماع إص رملوم" مجمسدهلك لى
الل مجسل الا مجمةلآا مجدة هة زةآا ردةظآا
طلة ةدنالا دلآما يت ةا يذي ل جال .يبا م مجايجا راي"هال
الل و مجا منآ يمجدشوتزالا جةمالتا مجمسدهلك يمجمةال ظا لى لةدو
م دمالج هذه مجممال"دالا يذجك
ي ذجك بزاتا وص مجدياتو إجى مجاال"ج .هةال ،تنة يضع الال"طا طوت سدها آ رالجا"لا مميجى مجمسده ِلك
جال رآئا جل لة يمجزو  ،يمجايجا ج ضع مجدشوتزالا مجمليما ي و مبدومم مجمزالتآو مجما"لا ة مجم ملاالا
مج طةآا .يرالإل الن ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال الل دوال يلآاال ص بدزاّ مجامس دة ما بآث تاا"
مجمام"ا شن ت ل ّ ا ال شيجى ،رزض مجمةالي" يمجةاالط مجةسّالدا ( االتا مجمةي  ،يممدماال ،)....ي ةا
مصنداال با"تنآال ً إجى ب لآ مجمةالي" ممالو  .يجل ل إجى مجهاف ،تنة لى مجايجا شن بدشال"ك ع ةظمالا
مجمندمع مجمانة يمجنهالا مجمالنةا جمسال ابهال ة ب آا مجمام" آ يمجمسدهل آ جال مج لة لى مجمةدنالا
مجم لّاا جلممال"دالا مجا"م آا مجنآاال يبدآآو مجمزالججا ة مجس ق.
ةا و السيد عزت العجالين رزض مادومبالا جاال"طا طوت جدةاآا ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا
.56
ّ
مجنآاال ة مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا " ،ا آهال لى جي" ي م"ال مجا"م ا إلننال هذه مجمهما لى مجيزآا مج طةة،
يمجد آا لى جي" مجمسدهلك ،يشهمآا مجشوم ا ع مجا الا مجاالص ،يضوي"ال يضع يب تو مجدشوتزالا يمجسآالدالا
مجدةاآاتا مجمةالدلا ،يشيج تا مددهامف مجمةدنالا مم"جنآا جألد مق مجدالآاتا مجزورآا .ي شها ال لالن ة مجةاالط مجدة
طوبهال مجسآا مجزنالجآ رش ن الال"طا مج وت مم"جنآا:
 من الال"طا مج وت رالجةستتلا جلممل ا مم"جنآا مجهالشتتمآا بدمثل شيصً ردلةّة اه م مجممال"دتتالا مجا"م آامجنآاال جمال إ"شالجتا ب لآهآا ج ل ام" ة مجممل ا؛ يةالنآال ً رالجدز تل لى مإل"شالج مجا"م ة يمجةلالبة،
مجذت ها لى مجدمالس لالشتتو ع مجمام" آ  ،يرال النها إتيتتال اه م مجممال"دتتالا مجا"م آا مجنآاال
ام"ا يب آدو ر همآا ب لآاهال لى مم" ؛
إجى مجم ِ
 إن ي م"ال مجا"م ا ريتتتاج إ امج هةادتتتآ آامنآآ تد ملتتتل ن ع مجمام" آ يتلدا ن مجائا مجدةةتاهتال إ تالنآتالا مجد لآ ت يج تتا جدلةّة هتذم مجماه م ،رةآتث تزمل ن لى إتيتتتتتال لتاش ي اه م
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال إجى مجمةدنآ  ،يمجدة بةةيو شهام هال رش ل شدالدة رسل ا مجدذمن ،ي" ع
ستتد مجن جال ،يبااآض لاا مإلندالج ،يإبالبا مجاوص جلدستت ت  ،يرالجدالجة تالجال مجدةال ستتآا ،ي تالجال
بظ ظ مصدتتتدام ا بآث شن مإلجم"ال مجستتتلآما يمصدتتتدزمال مم ثل جلم م"ج مج لآزآا يمجلشتتتوتا همال
شدالدآآ ؛
 مجد آا لى إجم"ال مجن جال مجشتال لا مجدة بادرتة مجاآالم ر ل شتةن رالج وق مجيتةآةا يراين شال النشلتل بمآا مجمةدج ة ب لآ مجممتال"دتتتتالا مجا"م آتا مجنآتاال يذجتك الل وملزتا تل مإللومنما
يمجم م"ج يبةتاتتا مجةاتالط مجمؤةوال يبوبآتة مميج تتالا بآتث شن مجةنتالح ة شي إجم"ال توبلط ردوبآتة
مميج تالا.
 .57ي ة ض ا بياتو يبس ت مجمةدنالا مم"جنآا مجى مجاال"ج ،ش ّا لى ضوي"ال بو آا مجنه ج مجدس تاآا
وال مجدو آا لى مجآ " غال يمجدل رال
لى مجس ق مجدالآاتا مجزورآا ،يجآس ممي"يرآا بآث ب و" ش ثو
غال  .من مم"جن تيا" ال ص تاتا لى  %4لالج"مبو إجى شي"يرال ،ة بآ شن  %70مجدياتو تذهة
إجى مجس ق مجدالآاتا مجزورآا ،شي د "تال يمجزومق يجي مجالآج .جذجك دآ ن ممدهل مددهامف مجس ق مجدالآاتا
شد مق لاتاال.
را مجدادآش
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 .58ي ة ض ا مجدشوتزالا يمجسآالدالا ،ششال" إجى شن ي م"ال مجا"م ا هة مجمظلا مجودمآا جا الا مإلندالج
مجا"م ة ة مجممل ا .ج مجايجا جآس زةآا رالإلندالج لالشوال مجذي تاع لى الب مجمام"ا ،رل رودا مجسآالدالا
مجزال ا يمجدشوتع يمجدةظآا يمجواالرا لآو .يص را يل ج يب تو بشوتزالا جلدداامم مآل جلملآاما يمج االتا
مجةلالبآا يمجةشوتا ،يجلدز تض مجمةالدة يمجزالج لى مجمام"ا ة إطال" مجاي"ما مجا"م آا.
 .59يشيض منو ص تم ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال جين مجشوم ا ع مجا الا مجاالص ،بآث بز ّ
ي م"ال مجا"م ا مم"جنآا لى ذجك ،شآوم ً لى دلآل مجمثال ص مجةيو ،إجى شوم ا ي م"ال مجا"م ا مجةاللةا ع
مجنمزآا مم"جنآّا جمياّ"ي ي ةدنة مجارال" يمجا م و ممثلا جهذم مجا الا ،رةآث ت ن مجةنالح ة مجةهالتا جلللا
رنملدو .يش ا شن ي م"ال مجا"م ا ددا ا مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ر ل مجسلل ،ي ا ال شيجى با مالدآال" ام" آ
ل مجمةال ظالا ،جآ ن م ضلالط م"بلالط جهذه مجمهما ة ل ةال ظالا مجممل ا ،يدآ ن هةالك ي"شالا با"تلآا
صباا ،جةال مجالوال مجم دسلا إجى مجمام" آ مآلالوت .
 .60الدال ال ً شةةى مجسآا مجزنالجآ لى مجةنالح ة بلالج مجالوما ع مجنالنة مجللةالنة بآث بم مصدداالجال مجاي
جلةالن ة مج "شا .يش و مإلد م يلمآع مجنهالا مجام ما ،مجدة ص بام بز ّ ي م"ال
اللوما مجمشال" آ
ً
مجا"م ا مم"جنآا لآها صددموم" ج ا ثل هذه مجمشال"تع ،يل ص إجى بةاآ ممهامف مجةلآلا جلددام ا ،ي
شهمهال ةع مجها" مج لآو رالجم م"ج مج لآزآا (مجمآاله يمجدورا يمجه من) ي ذجك مجها" رالجم مج مجلشوتا .يبمةى مجد آ
جلنمآع ة مج ل إجى هذه ممهامف لى ش ل مددموم" مجدزالين ة مجمومبل مجمسداللآا جلةنالح ة ب لآ
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ة مم"جن يجلةالن.
لهدهال ،وض السيدة نادين عبد الخالق ،الال"طا مج وت جد لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال مجللةالنآا
.61
لى مجيزآا مج طةة رهاف مج ل إجى ةدج ت يذي ل جال تدمآّا رالجاا"ال مجدةال سآا مجدة با ّ جو يج ج ممد مق
مجمةلآا يمإلالآمآا يمجزالجمآا .ييلّه مجسؤم إجى مإلد م ب ج ا ب لآ هذه مجاال"طا جرمالن مددموم"تا
مإلننال ما مجمةاّاا ة إطال" شويا بزاتا مم مجدذمية يمجمالية الل مجدزالين يبةمآا مجاا"ما ة مجمة اا
مجمشال" آ إضال ا مادومبالبها لى هذه مجاال"طا .ةا الدم رد لآو مجش و إجى مإلد م
مجزورآا  .مال طلل
ً
لى هذم مجمشويا مجلةّالن رنمآع ّ نالبو ،يمجذي الن جو جي" شدالدة ة بازآل مجنه ج مجملذيجا دالراال ة ض ا
مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال ييضع إطال" بةاآذي جهال .ي آمال تلة رزض مجةاالط مجمهما لى دلآل مجمثال ص مجةيو:
.1

.2
.3

إنشالن جنةا يطةآا جلممال"دالا مجا"م آا مجنآاال شي تم بسمآدهال وت مجزمل مج طةة مجداةة بةالغمال ً ع
بسمآا مجت .GlobalGAP Network Working Groupيت ن جي" شي هاف هذه مجلنةا مجا ا
يمجمسال اال لى ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال يمجد تو مجمسدمو رةال ًن لى مصبدآاللالا مجااللا
رللةالن ،يب ن ه ّمدهال شترال ً يضع مصددومبآنآالا يمجدشوتزالا مجدة بس ّهل بلةّة مجم ملاالا مجا"م آّا
الل مجمةدنآ
مجنآّاال مجمةلّآا يمجايجآّا جرمالن ل جال مجمةدنالا يدل ا مجدذمن يإجم"ال ش رل جللآئا
يمجمزةآآ ة دلسلا مجد "تا؛
بلةّة ال" ا سنّلا جلممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال يبيمآا يطلال ا مجشزال" (مجل غ ) يبسنآلو يبةاتا
مجنها مجدة د ف بيا" هذم مجشزال" (مجل غ )؛
إنشالن اسا باةة ة ي م"ال مجا"م ا تزةى رالجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال ( لى غوم" مم"جن مجذي شنش
اتوتا جل غال  GAPة ي م"ال مجا"م ا) .تااّم هذم مجاسا مجمش "ال مجاةّآا جمسال اال مجمام" آ يب ّل
مجمام"ا الل ب لآ مجم ملاا يتا م هذم مجاسا رمنشالن اال اال
مجيز رالا مجدة تم شن ب ملو مجمةدِج شي
ِ
زل الا جنمآع مجمةدنآ يمجدزالينآّالا مجا"م آّا يشو الا مجميالجاا؛
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.4
.5

بةاتا مجادوال مصنداالجآا يهة مجادوال مجا ةآا مجل ا جلمام" آ جلدم ّ
 LebGAPإجى
مصنداال
الل وت مجزمل مج طةة مجداةة ع ش النا م GlobalGAP
 GlobalGAPيمجاآالم رالجدةسآ
Secretariat؛
مجزمل لى إ النآا ج ا لاا مجشهالجال ة مجموبلا مميجى جلمام" آ جدشنآزها لى بلةّة هذه مجشهالجال
يبااآف مجزةن مجمالجة الل مجمشال"تع مجايجآا شي غآوهال.

 .62يراي"هال ش وا السيدة جولي أبوعرب مجنمآع لى شال" دها مجازّالجا ة مجاي"ال مجدا"تلآا يششال"ا إجى شن
ممنش ا مجمسداللآا جمدالرزا هذم مجم ض ا دددو ا لى ض ا دسا ب لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال ة
يمجما"رآ يمج مج"
مم"جن يجلةالن .يبا بااتا مجش و إجى ي م"بة مجا"م ا مم"جنآا يمجللةالنآا يمإلد م
ل
ّ
ّ
مجاةآا ة ل مم"جن جلةالن لى مجةااليال يمصددالال يمإلجم"ال مجوميزا مجنمآع بآث ب جاا ش ال" ثآوال الل
ةهال الل مجمشال" آ
بلاالا مجة م" مجدة جم"ا لى ا ةلةا شتالم ي الن لهال اآّما لام ً يبا مصدداالجال مجاي
مجذي بزلم م يبا"ر م يبشلّ م ع لمآع مجمؤدسالا.
 .63يالل مالددالم مجاي"ال مجدا"تلآا ،ش آ مجاولا جماماللا إضال آا الل السيد أنطوان حجار بةال آهال
بنوردو ة مجممل ا مجزورآا مجسز جتا مجدة طلّا باتثال ً شويا جدةاآذ مجت ،Saudi GAPبآث با بش آل ةظ ا
د ال لا جد لآ هذه مجم ملاا لى مجيزآا مج طةة .اال"ن مجسآا بنال" االيما ناالط مجدة ا مج تلا مجدة م دمابهال
مجم ملاا مجسز جتا رالجماال"نا ع ال با م دمالجه ة مجم ملادآ مم"جنآا يمجللةالنآا ،شآوم ً إجى شنو جا تدا مالديال"
اج مجةاالط ة مجم ملاا مجسز جتا مجدة م دماا ل ناالط مجدل رال غال  ،رل لى مجز س شضآا لآهال ل مجا منآ
مجمزم رهال ة مجسز جتا ي ضمةهال االن ن مجمآاله ،يمجملآاما ،يممدماال ،يمجةنو مجيةة ،يمجلآئا.
 .64ي ة مجادالم ،با ب تع شهالجما مجمشال" ا لى مجنمآع رزا شن بل ي م"ال مجا"م ا مم"جنآا يمجللةالنآا يمإلد م
لمالبهال مجادال آا ة الدالم ش مال مجاي"ال مجدا"تلآا.
ثالثا ا -تنظيم الدورة التدريبية
ألف -مكان الدورة التدريبيّة وتاريخ انعقادها
ب لآ مجدنال" مج طةآا مجةاللةا جلممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ة ا الا مجا م و
 .65ااا مجاي"ال مجدا"تلآا ب
ةلآك مجلةو مجمآ  ،ة مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا ،الل مجادوال
يمجارال" مج ال لا ة ةاق
 2إجى  4الن ن ممي /جتسملو  ،2019يب ّ
ش مالجهال لى دلع للسالا رالإلضال ا إجى مجنلسا مص ددالبآا يمجنلسا
مجادال آا ي تال"ال آامنآا إجى ش"رزا ام"ا ة مجآ م مجثالنة جلاي"ال.
باء -الفتتاح
 .66م دد السيد الياس غضبان ،المستشار اإلقليمي لألمن الغذائي ،مجاي"ال ر لما بوبآلآا جإلد م" ،بّة آهال
جلةالن يمم"جن ،مجمزةآآ ممدالدآآ رد لآ مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال ،ضةال ً شن هذه مجاي"ال
رالجمشال" آ
مجمشويا يبا تا مجاا"ما ة نال
لى اولالا مجم ّ ن مجثالجث
يمجدا"
مجدا"تلآا بهاف إجى و
ّ
مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال يمصدداالجال اللوما مجمشال" آ يممالذ رملبظالبها ،ييضع الال"طا مج وت .
 .67يشرو مجسآا غرلالن شهمآا مددزمال مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال جمال جدةاآ دل ا مجدذمن ،بآث بدآ
ةالي" ي زالتآو هذه مجممال"دالا يضع الال"طا طوت جلمام" آ جدةسآ مإلندالج يبةظآمو لى ادلف مجمسد تالا
وبلا مجلذي" إجى مجد ضآة يمج ل إجى ممد مق ر وتاا ش رل بوم ة مجشويط مجلآئآا يدل ا مجمةدَج زال ً
س مجةاللا إجآو ة مجمة اا مجزورآا .ين ّ ه مجسآا غرلالن ر همآا هذم مجلاالن ج وح إطال" جلممال"دالا
مجذي نة ر ّ
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مجا"م آّا مجنآّاال لى مجيزآا مج طةة ،إذ اا بالن مج ا  ،رزا ت " غال يغل رال غال  ،مج ل إجى مال"دالا
ام"ا مجم ل جال ة مجمة اا مجزورآا ،يبشلو مجمام" آ مجذت
بشلو يماع مجمة اا مجزورآا ش ثو ،يبشلو لدو مج َم ِ
تةاليج ن ب لآ هذه مجممال"دالا رهاف مجدياتو ،يبسال اها صباال ً ر ن تاالل م ة هذه مجمةظ ا مجزالجمآا.
 .68يشيض مجسآا غرلالن شن مجهاف مجاي"ال مجدا"تلآا الل مجثلةا شتالم ،جآس وملزا ش " باةآا رةدا تم
مي شاص شن تاوشهال ة دلو يتز ة يلها نظوه آهال؛ رل ممها ه بشال"ك مجالوما ع رزرةال مجلزض،
يبشال"ك مجدنال"  ،د من رم الن إ"شالجما جلمام" آ  ،شي مام" آ شي شالياليآآ  ،جل ل إجى بةاتا ال هة
مجمز االا مجدة ب ملو ملآا مجد لآ صباالً .يرزا شن و" مجدوبآة رالجمدا"رآ  ،ش وها وال ةالنآا لى بر "ها
مجاي"ال مجدا"تلآا ،يبمةى لآها شن تشال" م مآلالوت رالومبها لى اا" مجمسد الا يتةالاش م ال ا مج ةالي مجمزويضا
رد ٍن ،بدى بساو مجمةالاشالا ب م ب مجم ملادآ مم"جنآا يمجللةالنآا ي اج ممنش ا مجمةاّجال مجدة توغة
جلةالن يمم"جن ة إج"ملهال يل صً إجى الال"طا طوت جلادوال مجاالج ا ،رمال تللّة يالج مجاي مجزورآا يشهام هال ة
نال مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال.
 .69ةا شجاى السيد عزت العجالين ،مساعد األمين العام للثروة النباتية ،في وزارة الزراعة األردنية ،ونقطة
اتصال المشروع في األردن ،لما ادرلا " ّبة آهال رالجمشال" آ ة مجاي"ال مجدا"تلآا مجدة توباة رم نهال إجى
سد ش لى مجم ض ا مجداةة .ه إجم"ي رالجا"لا ممدالدآا يه تزةة مصدددل مم ثل جلم م"ج مج لآزآا
يمجمدالبا .يششال" إجى شن مجزالجا ب ّ " يشلل هةالك ضوي"ال إلتنالج جدا شدو ا هة مجم ملاا ،مجدة بسهل مجدلالج
مجدنال"ي رآ مجاي  ،ي ة ناس مج ا بسهل مجاال إجى ممد مق د من مجمةلآا شي مجاال"لآا ،مال يبز ة جلمةدج
اا"بو مجدةال سآا .ل ج ملاا زآّةا زد َماال ي زدوف رهال تزةة شن هةالك مجدامم
مجاآما مجمرال ا ،يباتا
ً
رالجم ملاا بآث ب لا ا م ا بشوتزآّا يا م ا ةّآا رالجا"لا ممدالدآا ،يهة هما لام منهال بلام ممطومف
بال"تخ هذه مجممال"دالا مجدة راش مم"جن تسمع
رمرم ن مجم ملاا .ي ة دآالق لمدو ،اام مجسآا مجزنالجآ نلذال
رهال ةذ شن بالي ب لآ مجم ملاا ممي"يرآا مجآ " غال ) . (EURO GAPيج إذم ال بالي مجمام"ا بةظآا
إجم"بو ،تنا شنو إذم الن جاتو مإلجم"ال مجما" آّا مجيةآةا ،يجاتو مإلج"مك جللزا مصددومبآنة جلةاالظ لى مدمو
مجدنال"ي يراالن ةدنو ة ممد مق ي ة ناس مج ا مجةاالظ لى مددموم"تا مجار ن ،تنا شنو ت ل هذه مجممال"دالا.
ادلف مجمةالط ،
 .70يششال" مجسآا مجزنالجآ  ،إجى شن ي م"ال مجا"م ا مم"جنآا بول شن ت ن مجمشال" آ
ا"رآ صباال ً ي ؤهلآ جةشو هذم مجماه م ،يمجمومالا لى ب لآاو ،ت لً شن ت ن مجداال ل باآاة يرةّالن
ج ة ت ن م ِّ
ن مجمام"ا مجدة دآدا تال"بهال باع ة ة اا
رآةها يرآ مجمشال" آ مجللةالنآآ  .يششالج رالالدآال" ة اا مجلةو مجمآ
ممغ م" مجدة بدمآا رمنداللهال مجا"م ة .يرةهالتا مج لما مجدوبآلآّا ،و" مجسآا مجزنالجآ مجدوبآة رالجنمآع شال وم ً
مإلد م ،يلمآع مجمؤدسالا يمجهآئالا يمجمةظمالا مإلالآمآا مجشوت ا يمجمشال" ا ،مجذت ج م م مج ثآو مجلوم ج
يمجمشال"تع ،ت لً ،شن بز ة هذه مجاي"ال مجدا"تلآا اآما رال ا لى " ع سد مجد آا يمج ة جا مجنمآع ة
مجمة اا مجزورآا ،جمال آو بةسآ مجمةدَج ّمال ً ين ال ً يش مجدذمن يش مج ط  ،دمةآال ً جهذه مجاي"ال ل مجةنالح يمجد آ .
 .71شجا السيدة نادين عبد الخالق ،رئيس مصلحة التبريد والتوضيب في وزارة الزراعة ،الجمهورية اللبنانية،
ونقطة اتصال المشروع في لبنان ،لما "بّل آهال رالجمشال" آ يش وا مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا لى
مددرال دهال مجةسةا جهذه مجاي"ال ،مال ش وا مإلد م مجدة لزل هذه مجاي"ال م ةا ،ة ّ ها رمشال" ا مجاوت مم"جنة
مجازّالجا ة هذم مجمشويا مإلالآمة يمجنام"ال ة زالجنا نشالطالا مجمشويا يإبالبا مجاولا جلدداالجال اللومبو ة
ب لآ مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال لى ش" مج ماع .يشاّجا لى شن جي" مجمشال" آ مجآ م ص تاديو لى
بر " هذه مجاي"ال مجدا"تلآا ،إنمال تة ّملها سؤيجآا نال هذه مجمزل الا مجدة د ف ت دسل نهال مجآ م جنمآع مجمزةآآ
رد لآ مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال ،ينشو مجد آا رهذم مجم ض ا ،ص رل شالذ مجملالج"ما ،ل بسة جي"ه ،إلننالح
هذه مجملالج"ال مإلالآمآا يب توهال يبازآلهال يب لآاهال لى مجيزآا مج طةة جل ل إجى ةدنالا "م آا دلآما
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بدمدّع رالجاآما مجمرال ا ،ي ةدَ َنا ر وتاا سؤيجا ،جد آ ال ها يالرال" جلةالنآا دلآما ة ممد مق مجمةلآا يبسهآل
مجدياتو إجى مجاي مإلالآمآا ،يبسهآل ال جهال ة ممد مق مجزالجمآا .يشاّجا لى شنو ة الرا مم الا مجدة
الل ةالهج لد وال ي لالج"ما
ن ملههال ،مج وتاا مج بآاال جلد ةآو لى دل ا مجدذمن يمم مجدذمية ،هة
اللّاا ،ي الل مجدةسآ رآ مجنهالا مجاال لا مجمادلاا (ا الا الم ،ا الا الالص ،ةظمالا ص بلدة مجور ،
مجمةظمالا يمج الصا مجايجآا يمجمندمع مجمانة) .ي ة مجادالم ،بمةّ شال" ا زّالجا ي ثموال يمجةنالح جلاي"ال مجدا"تلآا
مال بمةّ شن تز ج مصدداوم" مجسآالدة يمصاديالجي إجى جلةالن ،من ممدالس جةنالح ب لآ شي شويا شي مل ه
مصدداوم" مجسآالدة يمصاديالجي يمم ةة.
 .72بل مج لمالا مجدوبآلآا مجدزوتف رالجمشال" آ مجذت تمثل ن مجا ال آ مجزالم يمجاالص ي ةظمالا مجمندمع مجمانة
مجمزةآآ ممدالدآآ رد لآ مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال ،بآث شمل مجةر " اللومن سدالآ  ،يغوف
يها
بنال"ال يلةال ا ي "م ا ،يمبةالجما ،يناالرالا ،ي ياّ"ت  ،يلمزآالا غآو "رةآّا ،يا الا الالص .مال رو يل ج
"ؤدالن مماسالم مجمزةآآ ة ي م"ال مجا"م ا مم"جنآا يمجللةالنآا مجمو اتا ي وم ا ممطومف ،ي ضمةهال مجموم ا
مإل"شالجتا مجدة هة لى مبد الك لالشو رالجمام" آ  ،ياا شبالح ذجك مصبيال مجملالشو ي اتا مصالدلط رآ مجمدا"رآ
مم"جن يجلةالن يبلالج ي سة مجالوما.
جيم -الحضور
 .73شال"ك ة مجاي"ال مجدا"تلآا شال" ن ي م"ال مجا"م ا ة ل مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا يمجنمه "تا
ل غو ا مجدنال"ال يمجيةال ا يمجا"م ا ،يمجمؤدسالا مجمالنةا جشهالجما
مجللةالنآا ،مال شال"ك اج مجالومن
مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ي ؤدسالا مجدادآش يمجدااآ يشو الا مجميالجاا ،ي اج مجمام" آ  ،يمجمياّ"ت ،
هذم مجداوتو االيما مجمشال" آ ة مجاي"ال مجدا"تلآا ب ب لآ مجدنال"
يغآوها .يبوج ة مجمو ممي
مج طةآا مجةاللةا جلممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال ة ا الا مجا م و يمجارال" مج ال لا.
دال -برنامج العمل
 .74بر ّم رونال ج مل مجاي"ال مجدا"تلآا ،رالإلضال ا إجى مجنلسدآ مص ددالبآا يمجادال آا يمجد لآ مجمآامنة مجذي
لو ة مجآ م مجثالنة جلاي"ال مجنلسالا مجدالجآا:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الجلسة األولى :ن الق مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال لى مجمسد مج طةة؛
الجلسة الثانية :ةالاشا بااللآل مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال مج طةآّا ة ةالي" )1( :بشدآل مجمام"ا
يإجم"بهال )2( ،إجم"ال مجدورا يمجمآاله ي مج مإل ثال" )3( ،مالدآال" يإجم"ال مج مإل ثال"؛
الجلسة الثالثة :ةالاشا بااللآل مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال مج طةآّا ة ةالي" )4( :إجم"ال ممدماال)5( ،
ياالتا مجمةاللآل )6( ،مجةظال ا مجيةآا؛
الجلسة الرابعة :ةالاشا بااللآل مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال مج طةآّا ة ةالي" )7( :مجموملزا الل
مجةيالج )8( ،مجا"م ا مجمسدام ا رآئآالً )9( ،دل ا مجزال لآ ي" التدها؛
الجلسة الخامسة :بلالج ش ال" يب لآالا ب مددزمال ججآل مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال لى لزآا
مجما" ا؛
الجلسة السادسة :مص"ب ال لى مجممال"دالا مجا"م آّا مجنآّاال رهاف بةسآ ل جال يدل ا مجمةدنالا ة
ممد مق مجمةلآّا يمجاال"لآّا:
(ش) شهمآا ب لآ مال"دالا "م آّا لآّاال يطةآّا مد مق مجدياتو
( ) شهمآا ب لآ مال"دالا "م آّا لآّاال يطةآّا جلددهلك مجمةلة؛
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-7

الجلسة السابعة :ش ثلا
ؤدسالا مجدادآش يمجدااآ :

لالج"ما يطةآا جد لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال يمجمز االا مجدة ب ملو

(ش) مج ماع مجةالجة جلممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال :مجملالج"ما يمجنه ج يمجزالالا ة مجد لآ
( ) يماع مل مجدادآش يمجدااآ لى م دمالج يب لآ مال"دالا "م آّا لآّاال؛
الجلسة الختامية :الال"طا مج وت جد لآ مجممال"دالا مجا"م آا مجنآّاال
(ش) ب تع شهالجما مجمشال" ا
( ) يمالددالم ش مال مجاي"ال مجدا"تلآّا.
هاء -الوثائق
هذم مجداوتو االيما مج ةالي مجدة ب ّم ةالاشدهال الل مجاي"ال مجدا"تلآا ،يتم
 .75بوج ة مجمو مجثالنة
لى مجم اع مجمايص جذجك لى مجومرط:
مصطلا لى مج ةالي مجااللا رالجاي"ال مجدا"تلآا يمجزوي
. https://www.unescwa.org/events/application-successful-national-GAP-fruits-vegetables

واو -نتائج تقييم الدورة
 .76با ب تع مددلآالن جداآآا مجن منة مجاةآا يمجل لسدآا جلدا"تة .شلال دلزا يش"رز ن شال" ال ً لى مصددلآالن.
ياا شلمع مجمشال" ن شن مجن جال مجزال ا جللدمالا الن لآاه إجى مدال ال %95 ،االج م شن شهام هال يمضةا،
الن لآّاال إجى مدال ال.
 %85االج م منهال ننة ة بةاآ شهام هال مجمول ال ،ي %90ش ايم شن ل جال مجزوي
مجةاللا إجى إلومنما دالرزا ة ش ل ملدمال الا إضال آا،
رالإلضال ا إجى ذجك ،ش و  % 95مجمشال" آ
يص دآمال جاتالجال ب ضآ مجماالهآا يبلالج مآل"من .شها لبظالا مجمشال" آ :
 مجد اآ غآو مج ال ة جلنلسالا بآث تنة من ب ن اج مجمةالضوما ة مجآ م شال بةدهة ةا مجسال امجثالجثا يمجةيف ي تالجال اج شتالم مج "شا إجى المسا شتالم.
 الن تنة تال"ال ش ال ب ل مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال جدزلا آاآا ب لآاهال ملآال ً لى شن ب ن لىدوال ت آ ي تال"ال ا" دآ لى ممال إبامهال بالللا لى شهالجال  GAPيشالو غآو ال لا رو
جلماال"نا رش ل ش رل ي ةالاشا مجةالصا مجمادلاا يبلالج مجمزو ا ش ثو ب مجم ض ا مجم ويح.
 مجزمل لى بةشئا اللومن ج شف يب لآ مجت  GAPرمال آهال ةهنآالا مج شف يطوق شف مجدش نظوتاليب لآاآال.
 مجزمل لى نظالم مج دوينة تسنل آو مجمام"ا ال ل مم مال مجدة تا م رهال. مصددموم" ة بةظآا ثل هذه مجةشالطالا مجهالج ا إجى ب هآل مجائالا مجمسدها ا يمصدداالجالمجمزل الا يمجدنال" يمجالوما ع مجدو آا لى مصددام ا يمجد ملل.

بلالج

24

المرفق األول :قائمة المشاركين
أولا -وزارة الزراعة  -المملكة األردنية الهاشمية
السيد عزت عجالين
سال ا مم آ مجزالم جلثويال مجةلالبآا
ي م"ال مجا"م ا
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
اللآ ي799772494 :
مجلوتا مإلج دوينةizzat@seznam.cz :
السيد مراد مسند عبدالجليل المهيرات
اتو
اتوتا بةمآا يمجم"ال مجم م"ج مجلشوتا يمجدا"تة
ي م"ال مجا"م ا
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
هالبف962797773900 :
ال س96265686310 :
اللآ ي962797773900 :
مجلوتا مإلج دوينةm.mhairat@yahoo.com :
السيد أحمد الصرايرة
اتو اتوتا مجن جال يمجددلع
ي م"ال مجا"م ا
مج وك ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
اللآ ي795431214 :
مجلوتا مإلج دوينةAhmad.sarayreh@MOA.GOV.JO :
srayreha@yahoo.com
السيد محمد خير الحياري
"يآس اسا مجدزالين مجايجة
اتوتا مإلباالاآالا يمجدزالين مجايجة
ي م"ال مجا"م ا
مجسلط ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
اللآ ي795436439 :
مجلوتا مإلج دوينة:
Mohammad.alhiary@MOA.GOV.JO
السيدة تمام أحمد المرشد الخوالدة
"يآس اسا مجا"م ا مجزر تا
اسا مجمةدنالا مجا"م آّا مجزر تا
اتوتا مإلندالج مجةلالبة/ا الا مجثويال مجةلالبآا
ي م"ال مجا"م ا
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
هالبف96265686151 :
اللآ ي799705969 :
ال س96265695329 :
مجلوتا مإلج دوينةtamamharazne@yahoo.com :

السيد عمر بشير محمد اللحام
"يآس اسا مجممال"دالا مجا"م آا مجنآاال
اتوتا مجن جال يمجددلع
ي م"ال مجا"م ا
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
اللآ ي962790210299 :
مجلوتا مإلج دوينةOmar.allahham@MOA.GOV.JO :
السيد أحمد عبد السالم حسن الحموري
وشا "م ة
اتوتا "م ا ةال ظا إ"را
ي م"ال مجا"م ا
إ"را ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي795102016 :
مجلوتا مإلج دوينةAhmadhammouri71@gmail.com :
السيد عبدهللا عايض سليمان الدويري
"يآس شزلا مج االتا يمجيةا مجةلالبآا
اتوتا "م ا ةال ظا مجماوق
ي م"ال مجا"م ا
مجماوق ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي776154109 :
مجلوتا مإلج دوينةabdwairi@yahoo.com :
السيد هاني أحمد الطه بني بكار
"يآس اسا مإلندالج مجةلالبة
اتوتا "م ا ةال ظا لوش
ي م"ال مجا"م ا
لوش ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي799038526 :
مجلوتا مإلج دوينةhanonly@hotmail.com :
السيد معاوية موسى مزيد عنانبه
"يآس اسا مإلندالج مجةلالبة
اتوتا "م ا ةال ظا نل ن
ي م"ال مجا"م ا
نل ن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي795294779 :
مجلوتا مإلج دوينةEnnab_m@yahoo.com :
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السيدة سوسن بدر إبراهيم زهران
هةاس مندالج نلالبة
اتوتا "م ا ةال ظا مجزاللما
ي م"ال مجا"م ا
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي790345040 :
مجلوتا مإلج دوينةZahran.sawsan@outlook.com :

السيد هيثم محمد عبد المهدي الغصاونة  /الرواشدة
"يآس و ا مجا توال
اتوتا "م ا ةال ظا مجزالا
ي م"ال مجا"م ا
مجزالا ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي795849997 :
مجلوتا مإلج دوينةhaythamalrwashdeh91@gmail.com :

السيدة وفاء رشدي صالح إسليم
هةاس مندالج نلالبة
اتوتا "م ا ةال ظا مجا"االن
ي م"ال مجا"م ا
مجا"االن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي796298577 :
مجلوتا مإلج دوينةwaasleem@yahoo.com :

السيد أحمدعيد العويدي العجارمة
"يآس اسا بدلّع مجمةدنالا مجا"م آّا ينظالم مجن جال مج طةة
اتوتا مجن جال يمجددلّع
ي م"ال مجا"م ا
نال "ّ ،مالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي772662422 :
مجلوتا مإلج دوينةAhmad1aloweidi@gmail.com :

السيدة نداء مصباح إبراهيم أبو صبح
هةاس إ"شالج "م ة
اتوتا "م ا جرال
ي م"ال مجا"م ا
جرال ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي777425100 :
مجلوتا مإلج دوينةnabosbeh@yahoo.com :

السيد خالد أحمد سليمان الحسبان
"يآس اسا مجمؤشوما مجندوم آا
اتوتا مجن جال يمجددلّع
ي م"ال مجا"م ا
مجا"االن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي788824594 :
مجلوتا مإلج دوينةkhaledhusban@gmail.com :

السيدة ماجده عبد المسيح عيسى زريقات
"يآس شزلا مإلندالج مجةلالبة
اتوتا "م ا ةال ظا مج وك
ي م"ال مجا"م ا
مج وك ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي799931110 :
مجلوتا مإلج دوينةmajedazuraikat@yahoo.com :

السيد سالم مفلح سالم الرديني
"يآس اسا مجلسدةا يمجمة الا مجا"م آا
اتوتا مإلندالج مجةلالبة
ي م"ال مجا"م ا
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي796521553 :
مجلوتا مإلج دوينةsalimrdaini@yahoo.com :

السيد بالل حمد سليم العدينات
"يآس شزلا مجدس ت
اتوتا "م ا ةال ظا مج اآلا
ي م"ال مجا"م ا
مج اآلا ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي772951382 :
مجلوتا مإلج دوينةBelalh81@yahoo.com :

السيد علي عبدهللا سليمان المعادات
"يآس شزلا مج االتا مجةلالبآا
اتوتا "م ا يمجي مم"جن
ي م"ال مجا"م ا
جتو لّ ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي779424243 :
مجلوتا مإلج دوينةEng.alimaadat19761@yahoo.com :

السيدة لينه عارف محمد الزويري
"يآس شزلا مإلندالج مجةلالبة
اتوتا "م ا مجش رك
ي م"ال مجا"م ا
مجش رك ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي779871697 :
ال س96232165174 :
مجلوتا مإلج دوينةLeena_zowiri@yahoo.com :

السيدة منال فالح عبدهللا السالمات
"يآس شزلا مجمشال"تع
اتوتا "م ا آ مجلالشال
ي م"ال مجا"م ا
آ مجلالشال ،مجللاالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي795182758 :
مجلوتا مإلج دوينةmanalaladwan123@gmail.com :
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السيدة ألين طارق إلياس الحوراني
د وبآو سال ا مم آ مجزالم جلثويال مجةلالبآا
ي م"ال مجا"م ا
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
اللآ ي796765627 :
مجلوتا مإلج دوينةaleentarq77@gmail.com :

ثانيا ا -وزارة الزراعة  -الجمهورية اللبنانية
السيدة نادين سليم عبد الخالق
"يآس يلةا مجد ضآة يمجدلوتا
اتوتا مجثويال مجا"م آا
ي م"ال مجا"م ا
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9611849600/9611849620 :
اللآ ي96176672721 :
ال س9611849620 :
مجلوتا مإلج دوينةnkhalek@agriculture.gov.lb :
nadabdelkhalek@yahoo.com

السيدة فاطمة أديب حسن
هةاس "م ة" /يآس جميوال مإل"شالج مجا"م ة
يلةا مجدزلآا يمإل"شالج /جميوال مإل"شالج مجا"م ة
مإلجم"ال مجمو اتا
ي م"ال مجا"م ا
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9611849631 :
اللآ ي96171245446 :
مجلوتا مإلج دوينةfhassan@agriculture.gov.lb :

السيدة ديمة مصطفى عبد هللا
هةاس "م ة
"يآس جميوال مجثويال مجا"م آا
يلةا "م ا مجنة
ي م"ال مجا"م ا
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9617 722341 :
اللآ ي9613569043 :
مجلوتا مإلج دوينةdoudzi2211@gmail.com :

السيد ماهر قانصو
سال ا ةة "م ة
يلةا مجد ضآة يمجدلوتا
اتوتا مجثويال مجا"م آا
ي م"ال مجا"م ا
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9611849620 :
اللآ ي96171300455 :
مجلوتا مإلج دوينةmkanso@agriculture.gov.lb :
Kanso.maher@gmail.com

السيدة هدى علي األخرس
هةاس "م ة
يلةا ياالتا مجةلالا  /جميوال ياالتا مجما"ي الا
ي م"ال مجا"م ا
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف:
اللآ ي96171448291 :
مجلوتا مإلج دوينةhalakhrass@agriculture.gov.lb :
السيدة إيمان مصباح فرحات
هةادا "م آا
"يآسا جميوال مجدس ت مجةلالبة
ي م"ال مجا"م ا
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9611842703 :
اللآ ي96170947689 :
مجلوتا مإلج دوينةfarhat.iman@gmail.com :

السيدة سونيا عبد الرحمن األبيض
هةاس "م ة
"يآس و ا مجا"م ا ة طومرلس يمجمةآا – جلةالن مجشمالجة
يلةا "م ا جلةالن مجشمالجة
ي م"ال مجا"م ا
طومرلس ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9616462478 :
اللآ ي9613982719 :
مجلوتا مإلج دوينةsonia.abiad@gmail.com :
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السيدة جوزيان حنا نبهان
هةاس "م ة
يلةا "م ا مجلاالا – جميوال مجثويال مجا"م آا
ي م"ال مجا"م ا
مجلاالا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
اللآ ي9613605042 :
مجلوتا مإلج دوينةjosianenabhane@gmail.com :
السيد داني يوسف باسيل
"يآس مجمو ا مجا"م ة ة مجلدوين – جلةالن مجشمالجة
يلةا "م ا جلةالن مجشمالجة
مجماتوتا مجزال ا جلا"م ا
ي م"ال مجا"م ا
مجلدوين ،مجنمه "تا مجللةالنآا
اللآ ي9613856990 :
مجلوتا مإلج دوينةdanybassil@hotmail.com :
السيد طه علي مصطفى
"يآس و ا مإل"شالج مجا"م ة ة بوم" ،ال"
جميوال مإل"شالج يمجدزلآا
يلةا "م ا ّال"
ي م"ال مجا"م ا
بوم" ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9616895566 :
اللآ ي9613425332 :
مجلوتا مإلج دوينةTaha_mustapha@hotmail.com :

السيد علي طارق ياسين
"يآس و ا "م ة
مجماتوتا مجزال ا جلا"م ا  /يلةا "م ا مجةل آا
مجمو ا مجا"م ة ة رة للآل
ي م"ال مجا"م ا
رة للآل ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9617450034 :
اللآ ي9613075800 :
مجلوتا مإلج دوينةali.tarek.yassine@gmail.com :
السيد غازي عبد الله ناصر الدين
"يآس و ا مجهو ل مجا"م ة
ي م"ال مجا"م ا
مجهو ل ،مجنمه "تا مجللةالنآا
اللآ ي96170863605 :
مجلوتا مإلج دوينةnasserghazy@hotmail.com :
السيدة فيكي سمير جبرايل
هةاس "م ة
يلةا "م ا للل جلةالن
جميوال مجا"مدالا يمجدةسآ
ي م"ال مجا"م ا
للل جلةالن ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9611283916 :
اللآ ي96170191636 :
مجلوتا مإلج دوينةvicky_gebrayel@hotmail.com :
السيدة ميليا الشبير
هةاس "م ة
"يآس مجمو ا مجا"م ة  /مجش ف
يلةا "م ا للل جلةالن
ي م"ال مجا"م ا
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
اللآ ي96170757149 :
مجلوتا مإلج دوينةmiliachbeir@hotmail.com :

ثالثا ا  -الخباراء
السيد تيمور مقبل كايد شكري
ةالضو ة مجدا"تة يمجم اع
اتو مجن جال جلشوق مميدط يشمال إ وتاآال
ندة جألغذتا
شو ا ج
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي962797806104 :
مجلوتا مإلج دوينةtshukri@freshdelmonte.com :

السيد جوناثان حنا
ةالضو ة مجم اع
اتو ضمالن مجن جال ة مجما" ا
ندة جألغذتا
شو ا ج
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
هالبف ، 0096265865081 :اسا 445
اللآ ي962797161031 :
مجلوتا مإلج دوينةjhanna@freshdelmonte.com :
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السيد شريف الح ّجار
ةالضو ة مجم اع
اتو يباال مم مال
ندة جألغذتا
شو ا ج
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي:
مجلوتا مإلج دوينةSHajjar@FreshDelmonte.com :
السيد أحمد أبو دية
ةالضو ة مجدا"تة
ا" ا مجدم " مجزورآا
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
اللآ ي962797533733 :
مجلوتا مإلج دوينةAbudeyeh@hotmail.com :
السيد أنس محمد بني حمدان
ةالضو ة مجم اع
ا" ا مجدم " مجزورآا
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآّا
اللآ ي0799158018 :
مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
مجلوتا مإلج دوينةAnashamdan_jo@yahoo.com :
السيد زهير جويحان
إجم"ي – ام"ا – يا"
نالية "يآس مجنمزآا مم"جنآا جمةدنة ي يا"ي مجارال" يمجا م و
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
اللآ ي962795526288 :
مجلوتا مإلج دوينةzuhairjweihan@gmail.com :
السيدة براءه محمود عبدهللا الحياري
"يآس اسا ل ا مجن جال
ؤدسا مجم ملاالا يمجماالتآس مم"جنآا
مجسلط ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
اللآ ي798606908 :
مجلوتا مإلج دوينةBarah.hiary@JSMO.GOV.JO :
السيد سامي علي عبد القادر اللواما
مجماتو مجدةاآذي
شو ا رآوي آوتدالس (رآاالك) جلداآآا  -مم"جن
مم"جن Bureau Veritas -
ّمالن ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
هالبف0096264394044 :
اللآ ي00962792919090 :
ال س0096264394045 :
مجلوتا مإلج دوينةsami.allawama@bureauveritas.com :

السيدة زينب المومني
"يآس مإلبةالج
مإلبةالج مجة ة جلمام" الا مجمةدنالا مم"جنآا
إ"را ،مجممل ا مم"جنآا مجهالشمآا
اللآ ي777614126 :
مجلوتا مإلج دوينةZeinab_almoumani@yahoo.com :
السيدة بول حاماتي ي ّموني
اللآوال إجم"ال مجن جال
اتو ة مجشهالجما
جلةالن Bureau Veritas -
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9611240540 :
اللآ ي9613099149 :
مجلوتا مإلج دوينةpaula.hamaty@bureauveritas.com :
paula.hamaty@lb.bureauveritas.com
السيد سعيد جدعون
نالية اتو الم – "يآس جميوال
جميوال مجا"م ا يمجدةمآا مصاديالجتا
غو ا مجدنال"ال يمجيةال ا يمجا"م ا ة بلا يمجلاالا
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف ، 9618802602/ 9618807375 :اسا 28
اللآ ي9613622252 :
ال س9618800050 :
مجلوتا مإلج دوينةsaid@cciaz.org.lb :
السيد إيلي مسعود
"يآس جميوال
جميوال مجا"م ا يمجيةال الا مجدذميآا
غو ا مجدنال"ال يمجيةال ا يمجا"م ا ة رآويا يللل جلةالن
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9611353390 :
اللآ ي9613290058 ،9613353390 :
مجلوتا مإلج دوينةagriculture@ccib.org.lb :
maselie@hotmail.com

برو
السيد بشّار ّ
اللآو يمددشال"ي دلسلا مجاآما
مجمام"ا مجمل آا ة جلةالن
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
هالبف9618800140 :
اللآ ي9613254232 :
مجلوتا مإلج دوينةbasharibrahimberro@gmail.com :
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السيد أنطوان حجّار
اللآو اتالن نة ،ستتتتدشتتتتتال" ة مجا"م تا ينظتالم بةلآتل مجماتالطو
يGLOBAL G.A.P
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
اللآ ي9613775676 :
مجلوتا مإلج دوينةhajjartoni@hotmail.com :

السيد يوسف محي الدين
"يآس مصبةالج مجزالم جلةاالرالا مجا"م آا ة جلةالن
"يآس مجلنةا مجا"م آا ة مجمنلس مصاديالجي يمصلدمال ة
مجنمه "تا مجللةالنآا
رآويا ،مجنمه "تا مجللةالنآا
اللآ ي9613019468 :
ال س9618507951:
مجلوتا مإلج دوينةC/O m.souaifan@hotmail.com :

رابعا ا  -لجنة األمم المتحدة القتصادية والجتماعية لغربي آسيا(اإلسكوا)
السيد الياس غضبان
سدشال" إالآمة جأل مجدذمية
اسا دآالدالا مجدذمن يمجلآئا
إجم"ال دآالدالا مجدةمآا مجمسدام ا
هالبف)+961 – 1( 978516 :
مجلوتا مإلج دوينةelias.ghadban@un.org :
السيدة جولي أبو عرب
ةساا شويا بزاتا مم مجدذمية يمجمالية
اسا دآالدالا مجدذمن يمجلآئا /إجم"ال دآالدالا مجدةمآا مجمسدام ا
هالبف)+ 961 - 1( 978561 :
مجلوتا مإلج دوينةabouarab@un.org :
السيدة ريتا وهبة

سال ا رالبث
اسا دآالدالا مجدذمن يمجلآئا
إجم"ال دآالدالا مجدةمآا مجمسدام ا

هالبف)+961 – 1( 978513 :
مجلوتا مإلج دوينةwehbe@un.org :
السيدة ليال جدعون
سال ا رالبث
اسا دآالدالا مجدذمن يمجلآئا
إجم"ال دآالدالا مجدةمآا مجمسدام ا
هالبف)+961 – 1( 978560 :
مجلوتا مإلج دوينةgedeon1@un.org :

العنوان البريد لإلسكوا
جنةا مم ا مجمدةاال مصاديتتالجتا يمصلدمال آا جدورة تدتتآال
(مإلد م)
رآ مم ا مجمدةاال
شال"ا "تال مجيل
ص8575 -11 :. .
رآويا ،جلةالن
هالبف)+961 – 1( 981501 :
ال س)+961 – 1( 981510 :

-30 قائمة الوثائق:المرفق الثاني
الرمز

العنوان
برنامج العمل

E/ESCWA/SDPD/2019/WG.51/L.1

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/
agenda_gap_2-4_dec_2019_29-11-2019.pdf

المذكرة التوضيحية
E/ESCWA/SDPD/2019/WG.51/INF.2

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/
information_note_gap_fruits_vegetables_jor_leb_1.pdf

تفاصيل اليوم الحقلي
E/ESCWA/SDPD/2019/WG.51/INF.3

E/ESCWA/SDPD/2019/MANUAL.2

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/
field_visit_guide_gap_fruits_vegetables_0.pdf

دليل تدريب الممارسات الزراعيّة الجيّدة الوطنيّة الخاص بمحاصيل الخضار
والفاكهة الطازجة
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/
training_manual_gap_fruits_vegetables_0.pdf

E/ESCWA/No Symbol

E/ESCWA/No Symbol

 قائمة التحقّق لمعايير مواصفات الممارسات الزراعيّة الجيّدة على-1 ملحق رقم
 األردن/ المستوى الوطني
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/
standards_and_checklist_gap_jordan_0.pdf

 قائمة التحقّق لمعايير مواصفات الممارسات الزراعيّة الجيّدة على-2 ملحق رقم
 لبنان/ المستوى الوطني
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/
standards_and_checklist_gap_lebanon.pdf

