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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 رد باأل الخاص الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة النربيةإرطار رطرا  المننية بلأل األول جتما اال

 حنيفات، وزير الزراعة في المملكة األردنية الهاشميةالقائم تحت رعاية منالي المهندس خالد 

 2017فبراير  /شباط 13-14

 فندق كمبينسكي، عّمان

 

 مشروع برنامج االجتماع

 2017شباط/ فبراير  13اليوم األول 

 التسجيل 9:30 – 9:00

 الجلسة االفتتاحية 10:00 – 9:30

 رئيس الجلسة: وزارة الزراعة األردنية  

 كلمات ترحيبية: 

o ( اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا) 

 ، مدير إدارة سياسات التنمية المستدامةالسيدة ُرلى مجدالني

o في المملكة األردنية الهاشمية وزارة الزراعة 

 ، وزير الزراعةخالد حنيفاتمعالي المهندس 

 تنريف بالمشاركين 

  استنراض برنامج ، والتنمية المستدامةأهمية الممارسات الزراعية الجيدة ودورها في تحقيق

 االجتما 

 االسكوا رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، السيدة ريم نجداوي،

 عرض للممارسات الزراعية الجيدة ولمنظورها اإلقليمي والنالميالجلسة األولى:  11:00 – 10:00

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

  تقدم المحرز في أنشطة المكو  الثالث وأهدافه، واللمحة عامة عن أهدا  ونطاق ومنهجية المشرو 

 اإلسكوا، منسقة المشروع الوطنيةالسيدة منى فّتاح، 



  أمم لرابطة والتطبيق المؤسسي اإلرطارالممارسات الزراعية الجيدة: مع مقدمة للتجارب اإلقليمية 

 آسيا شرق جنوب

 مستشار لشؤون سالمة الغذاءالسيدة شاشي سارين، 

 لمحة عامة عن الGLOBALG.A.P.  التقني الورطنيوآلية عمل الفريق النامل 

 .BlueMoon Incالسيدة منال صالح، مدير عام 

 عامة مناقشة 

 استراحة قهوة 11:30 – 11:00

 واإلقليميةورطنية عرض ألبرز التجارب الالجلسة الثانية:  14:00 – 11:30

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

  :لبنا  تجربةالممارسات الزراعية الجيدة على الصنيد الورطني 

 السيدة نادين عبد الخالق، وزارة الزراعة اللبنانية

 األرد  تجربةة الجيدة على الصنيد الورطني: الممارسات الزراعي 

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

 م. تمارا قطارنة/ مدير مديرية شهادات المطابقة في مؤسسة المواصفات والمقاييس

 م. محمد ابو حمور / الجمعية االردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه

 رئيس شعبة الزراعة العضوية/ وزارة الزراعة م. تمام الخوالده

 لمحة عامة عن الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة النربية 

  واإلرشاد الزراعي للبحث الوطني المركز مدير مساعد الدكتور معين القريوتي،

  النربية بالمنطقة الخاصة الجيدة الزراعية الممارسات مقترحلالخطوات الالحقة (Arab-GAP): 

 التطبيق مخططوالهيكلية 

 االقتصادية، االسكوا للشؤون موظفالسيد فيدال بيرينجيرو، 

 مناقشة عامة 

 استراحة غذاء 15:00 – 14:00

 مجموعات عمل لمناقشة المواضيع التالية:الجلسة الثالثة:  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

 السيدة ريم نجداوي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، االسكوا

  



 2017شباط/ فبراير  14اليوم الثاني 

 منظور األرطرا  المننية: الرابنةالجلسة  11:00 – 9:30

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

 مخرجات عمل الفرق 

 نقاش 

 الهياكل المؤسسية في الGAP الورطنية في شرق آسيا 

 الغذاء سالمة لشؤون مستشار سارين، شاشي السيدة

 ) آراء المزارعين )ممثل من األرد  وممثل من لبنا 

 المدني آراء تجار التجزئة واالتحادات والمجتمع 

 مناقشة 

 استراحة قهوة 11:30 – 11:00

 Arab-GAPلمحة عامة عن مواصفات االلتزام المحّدثة للالجلسة الخامسة:  13:00 – 11:30

 السيد فيدال بيرينجيرو، موظف للشؤون االقتصادية، االسكوا

 مناقشة 

واالختتام الختامية، والمالحظات التوصيات،: السادسة الجلسة 14:30 – 0031:  

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

 االسكوا المستدامة، التنمية سياسات إدارة مدير مجدالني، ُرلى السيدة

 االسكوا والبيئة، الغذاء سياسات قسم رئيس نجداوي، ريم السيدة

 غذاء  15:30 – 14:30


