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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 معالي السيد غازي زعيتر، وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانيةتحت رعاية 

 بلبنان الخاص الجيدة في المنطقة العربيةالممارسات الزراعية إرطار رطرا  المعنية بلأل األول جتما االيعقد 

 2017فبراير  /شباط 16-17

 بيت األمم المتحدة، مقّر االسكوا، بيروت

 

 مشروع برنامج االجتماع

 2017شباط/ فبراير  16 اليوم األول

 التسجيل 9:30 – 9:00

 الجلسة االفتتاحية 10:30 – 9:30

 اللبنانيةرئيس الجلسة: وزارة الزراعة   

  ترحيبيةكلمات: 

o  (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 مطر، نائبة األمينة التنفيذية لدعم البرامج ةد. خول

o اللبنانية وزارة الزراعة 

 سيد غازي زعيتر، وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانيةمعالي ال

 تعريف بالمشاركين 

  استعراض برنامج ، وتحقيق التنمية المستدامةأهمية الممارسات الزراعية الجيدة ودورها في

 االجتما 

 االسكوا رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، السيدة ريم نجداوي،

 استراحة قهوة 11:00 – 10:30

 العالمي واإلقليميعرض للممارسات الزراعية الجيدة ولمنظورها الجلسة األولى:  12:00 – 11:00

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

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

 اإلسكوا، منسقة المشروع الوطنيةالسيدة منى فّتاح، 



 لمحة عامة عن الGLOBALG.A.P. وآلية عمل الفريق العامل التقني الورطني 

 .BlueMoon Incالسيدة منال صالح، مدير عام 

  آسيا جنوب دولل والتطبيق المؤسسي اإلرطار الممارسات الزراعية الجيدة:مقدمة لتجارب 

 مستشار لشؤون سالمة الغذاءالسيدة شاشي سارين، 

 عامة مناقشة 

 استراحة قهوة 12:30 – 12:00

 ورطنيةعرض ألبرز التجارب الالجلسة الثانية:  14:00 – 12:30

 اإلسكوا الوطنية، المشروع منسقة فّتاح، منى السيدة رئيس الجلسة:

  :لبنان تجربةالممارسات الزراعية الجيدة على الصعيد الورطني 

 السيدة نادين عبد الخالق، وزارة الزراعة اللبنانية

 السيد رمزي عبدالفتاح، جمعية إمكان

 السيد بّشار بّرو، المزارع الملكية في لبنان

 السيدة روزين حبشي، وزارة الزراعة اللبنانية

 مزارعالسيد عبدهللا حّنا، 

 األردن تجربةة الجيدة على الصعيد الورطني: الممارسات الزراعي 

 األردنية في المملكة وزارة الزراعة في النباتية للثروة العام االمين مساعدالسيد جمال البطش، 

 الهاشمية

  الورطني على المستوى الجيدة الزراعية ممارساتاإلرطار المؤسسي لل مقترحلالخطوات الالحقة 

 ، االسكوااالقتصادية للشؤون موظفالسيد فيدال بيرينجيرو، 

 مناقشة عامة 

 استراحة غذاء 15:00 – 14:00

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

من تطوير  والمزارعين وتجار التجزئة والمستهلكين جهات الحكوميةكيف يستفيد كّل من ال -

 الممارسات الزراعية الجيدة على المستوى الوطني

 فنية وغيرها(جنة لو المعنيين )إدارة ودور ومسؤوليات الهيكلية المقترحة -

 ختام اليوم األول 17:00 – 16:30

 السيدة ريم نجداوي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، االسكوا

  



 2017شباط/ فبراير  17اليوم الثاني 

 منظور األرطرا  المعنية: الرابعةالجلسة  11:15 – 9:30

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

 مخرجات عمل الفرق 

 وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية منظور 

 اإلنمائي، وزارة االقتصاد والتجارة السيدة رفيف بّرو، مدير مشروع األمم المتحدة

  للالهياكل المؤسسية عرض حولGAP آسيا جنوب بلدان في على المستوى الورطني 

 مستشار لشؤون سالمة الغذاء السيدة شاشي سارين،

 آراء المزارعين 

 آراء تجار التجزئة واالتحادات والمجتمع المدني 

 مناقشة 

 استراحة قهوة 12:30 – 11:15

 في لبنانالجلسة الخامسة: مجموعات عمل لمناقشة تطوير خطة عمل للممارسات الزراعية الجيدة  14:00 – 12:30

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

 مخطط تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في بلدان جنوب آسيا 

 الغذاء سالمة لشؤون مستشار سارين، شاشي السيدة

 النقارط الرئيسية لخطة العمل الورطنية 

 السيد فيدال بيرينجيرو، موظف للشؤون االقتصادية، االسكوا

 جموعات عملم 

 استراحة غذاء 15:00 – 14:00

 ، واالختتام: التوصيات، والمالحظات الختاميةالسادسةالجلسة  16:00 – 15:00

 سياسات التنمية المستدامة، االسكواالسيدة ُرلى مجدالني، مدير إدارة رئيس الجلسة:   

 عرض لمخرجات عمل المجموعات 

 المالحظات الختامية: 

 السيدة ُرلى مجدالني، مدير إدارة سياسات التنمية المستدامة، االسكوا

 وزارة الزراعة اللبنانيةالسيدة نادين عبدالخالق، 

 ةالهاشمي األردنية المملكة في الزراعة وزارة في النباتية للثروة العام االمين مساعد البطش، جمال السيد

 


