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المحتويات

اءتحسين كفاءة إنتاج الغذ: الهدف الرئيسي للمكون الثالث للمشروع-أولا 

للمشروعالثالث التقدم المحرز في تنفيذ المكون –ثانياا  

2017األنشطة المتعلقة بالمكون الثالث للمشروع حتى نهاية عام –ثالثاا  
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ات كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزيز الممارستحسين 

الجيدةالزراعية 

رفع القدرات من أجل إنتاج غذائي فّعال، وسليم، وذا جودة عالية، من خالل اعتماد (: 3)اإلنجاز المتوقع 
الممارسات الزراعية الجيدة 

وضعخاللمن،والجودةالكميةحيثمنكفاءةأكثرتكون ،الزراعيلإلنتاجمواتيةبيئةتعزيز:الهدف
– Good Agricultural Practices)الجيدةالزراعيةللممارساتموحدإقليميإطار GAP)

: من خالل

تشجيع المزارعين على إنتاج الخضار والفواكه الطازجة بشكل سليم وآمن وبجودة عالية•

تشجيع تجار التجزئة على طلب إنتاج زراعي آمن وذي جودة عالية•

زيادة رضى المستهلك تجاه سالمة الغذاء•

توفير غذاء آمن على المستوى المحلي•

تشجيع التجارة البينية العربية من خالل تطبيق ممارسات زراعية جيدة موحدة بين دول المنطقة •

تعزيز الطلب على المنتجات الزراعية العربية في األسواق العالمية •
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ات كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزيز الممارستحسين 

الجيدةالزراعية 

:األنشطة

مسح عام للممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية•

مع األخذ ( )Arab-GAP)إعداد تقرير حول إطار الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية •
ة الزراعية منظمة العربية للتنميالذي وضعته العربية الجيدة الزراعية اللممارسات اإطاربالعتبار 

(2007التابعة لجامعة الدول العربية في عام 

Arab-GAPـ للعقد اجتماعات تشاورية مع األطراف المعنية لالتفاق على اإلطار النهائي •

إعداد مواد تدريبية•

Arab-GAPدعم الدول العربية في وضع أطر وطنية للممارسات الزراعية الجيدة يتوافق مع الـ •
(  األردن ولبنان)

عقد ورش عمل تدريبية•

إعداد حمالت توعية ومواد إعالنية •
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:التقدم المحرز في تنفيذ المكون الثالث من المشروع

ز تحسين كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزي

الجيدةالممارسات الزراعية 

:  اجتماع فريق الخبراء حول الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية

31القاهرة، ( )Arab-GAP)تحديد النطاق والخطوات الضرورية نحو إطار إقليمي 
فكرة إطار عربي للممارسات الزراعية مناقشة (: 2016يونيو /حزيران1–مايو /أيار

ضمن الجيدة، ونطاقه المحتمل، والخطوات العملية المطلوبة لتأسيس نظام مصادقة فعال ي
يحّسن جودة وسالمة واستدامة الغذاء للمواطن العربي ويعّزز التبادل التجاري اإلقليمي و

.فرص التصدير الى األسواق العالمية

:Arab-GAPـ للتقرير عن اإلطار اإلقليمي 

العالمفيالغذاءسالمةتحديات

المعد  Arab-GAPلـا-GLOBALG.A.P))دوليا  عليهاالمتعارفالجيدةالزراعيةلممارساتا
.  الزراعيةللتنميةالعربيةالمنظمةقبلمن

بيالعرالعالممنمختارةبلدانفيالزراعةقطاعفيالوطنيةالتنميةواستراتيجياتخطط

-Arabـللمؤسساتيإطارلوضعالمعنيةاألطرافكافةإلىباإلضافةالمزارعينإشراكأهمية
GAP

صةالمختالجهاتتحديد وخيصالترآليات إصدار اووالتدريبالتعليمعلىالتركيزأهمية
.الجيدةالزراعيةالممارساتعنالمعلوماتشرونلرفع الوعي والتخطيط،خيصابالتر

مع متطلبات الممارسات الزراعية الجيدة  معايير التطابق
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:التقدم المحرز في تنفيذ المكون الثالث من المشروع

ز تحسين كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزي

الجيدةالممارسات الزراعية 

ألطراف المعنية في المنطقة العربية إعداد مواد تدريبية حول الممارسات الزراعية الجيدة ل

: سلسلة اجتماعات تشاورية وطنية

باألردنألطراف المعنية بالممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص األول لجتماع اال•
(2017شباط فبراير 14-13، كمبينسكيعّمان، فندق )

بلبنان ألطراف المعنية بالممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية الخاص األول لجتماع اال•
(2017شباط فبراير 17-16بيروت، بيت األمم المتحدة، )

Arab-GAPاو الـ الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية ورشة عمل تدريبية حول 
(2017مايو  /أيار)

في األردن ولبنان2017اجتماعات تنسيقية وطنية خالل الربع الثالث لعام 

Arab-GAPإعداد مسودة إطار منهجي حول آلية تنفيذ وتنظيم الـ 



شكرا  


