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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 

 الخعص  لبيعن الااعرسعت الزراعة  الجةدة في الايطق  النا ة  إرطعر رطاا  الانية   لأل األول تجماع اال

 2017شبعرط فباايا  17-16 ةت األمم الامحدة،  ةاوت، 

 

 مذكرة توضيحية

 خلفية عامة -1

 

الامعح  لانعلج  االسمدام  البةئة  اإلرشعدات  (  أنهعGAP)الـلااعرسعت الزراعة  الجةدة تنا  ا

 ائة  مأمون غذواالقمصعدي  واالتجماععة  لنالةعت اإلنمعج الزراعة  ومع  ند اإلنمعج للموصل إلى ميمجعت زراعة  

ن وتخزي تغلةفتوضةب وو لمنزيز السالم  والجودة في إنمعجةاهع مع غهذه الااعرسعت تطبق و .1وصحة 

من الازار  الحصول على اعماعدات على مسموى النعلم يمزايد رطلب الاسمهلكةن والفواكه والخضعر الطعزتج . 

G.A.P.   سالم   تنزيزاإلمدادات الغذائة  الاموافاة مع الطوعة ،  هد  تقلةل مخعرطا الملوث على رطول سلسل

الااعرسعت الزراعة  الجةدة حول الاكعئز األر ن  يماحور تطبةق و. 2في نفس الوقت الناعل واالسمدام  البةئة 

. و انيى آخا فإن 3تجودة وسالم  الغذاءو القبول االتجماععيو االسمدام  البةئة و المعلة : الجدوى االقمصعدي 

ذه الااعرسعت يهد  إلى ضاعن إنمعج الخضعر والفواكه الطعزتج   شكل سلةم و جودة ععلة ، وإلى نقلهع تطبةق ه

 ماع يؤدي إلى فمح اآلفعق لدخول أسواق تجديدة على الصنةدين اإلقلةاي والدولي.اإلمدادات الغذائة  سلسل  عبا 

 

لااعرسعت اً إيجع ةعً  عتجعه تطبةق اياكن لجانةعت الاجماع الادني أن تلنب دورمن نعحة  أخاى، 

 لايالنع والانةعر الجةدة الزراعة  الااعرسعت حول النعلاة  اؤسس الزراعة  الجةدة كاع هو الحعل  عليسب  لل

األورو ةةن الااغبةن  موحةد  المي تكّونت كجانة  للمجعر GlobalG.A.P. ـ الاناوف  لمطبةقهع الضعمن

من  ازارعةنسالم  الايمجعت، وتخفةف النبء على الماعرسعتهم  هد  االسمجع   لاخعو  الاسمهلكةن حول 

ولكن في  نض الحعالت األخاى، فإن الهةئعت  .4الجةدة الزراعة  الااعرسعت خالل تبسةط وتيسةق ممطلبعت

الحكومة  تأخذ على ععتقهع هذا الاوضو  مثعل على ذلك وزارة الزراع  في الواليعت الامحدة األمايكة  مع 

ع على الطع ع االخمةعري لمطبةق هذه الااعرسعت. أمع على الاسموى اإلقلةاي، فهيعك تجعرب لبنض هظعحف

                                                           
1 FAO/COAG (2003). GAP paper. (http:// http://www.fao.org/docrep/MEETING/006/Y8704A.HTM) 
2 United States Department of Agriculture website (https://www.ams.usda.gov/services/auditing/gap-ghp) 
3 FAO. Good Agricultural Practices. (http://www.fao.org/prods/gap/) 
4 GLOBALG.A.P. Website (http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/about-us/history/) 

http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/about-us/history/
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 للمنعون آسةع تجيوب را ط )آسةعن( و آسةع شاق تجيوب أمم را ط اإلقلةاة  في هذا الاجعل مثل  الاؤسسعت

 مخططعتهع اإلقلةاة . المي اعمادت اإلقلةاي )سعرك( 

 

أمع في الايطق  النا ة ، فقد قعمت الايظا  النا ة  للمياة  الزراعة   مطويا إرطعر إقلةاي عا ي للااعرسعت 

 ، ولكيه لم يدخل حةّز الميفةذ حمى تعريخه.2007ععم الزراعة  الجةدة في 

   

 لدوليا اإلناعئي للمنعون السويدي  الوكعل  ميفةذ مشاو  ماّول من االسكوا حعلةعً  تقوموفي هذا اإلرطعر، 

 ن أهدا ومن  ة . نيوان "تنزيز األمن الغذائي والاعئي من خالل المنعون وتياة  القدرات في الايطق  النا ة "

القدرات من أتجل إنمعج غذائي فّنعل، وسلةم، وذو تجودة ععلة ، من خالل اعماعد الااعرسعت  رفعالاشاو  

سلس  إمداد للايطق  النا ة  تمسم  علاسؤولة  والفنعلة  والكفعءة؛ أي  نبعرة الزراعة  الجةدة المي تؤدي إلى 

طق  العماعد وتطبةق نظعم لايح شهعدات الايفي واألرطاا  الانية  األخاى  النا ة  أخاى، مسعندة الدول

علايطق  النا ة ، مبيي على اإلرطعر الذي رطّورته الايظا  النا ة  للمياة  خعص  الااعرسعت الزراعة  الجةدة 

 الزراعة . 

 

لمحديد اليطعق والخطوات  اتشعوراالوعقدت عدداً من االتجماعععت أن اإلسكوا قد  ،والجديا  علذكا

للاضي قدمعً  علااعرسعت الزراعة  الجةدة في الايطق  النا ة ، وذلك  ند الاااتجن  الابدئة  للمجعرب الضاوري  

ع الاشعورات مهذه ليقعش خالل وتاحور االورطية  واإلقلةاة  والدولة   مطبةق الااعرسعت الزراعة  الجةدة. 

 5اعة  الجةدة في الايطق  النا ة ظعم الااعرسعت الزرسبل الاضي  يوأرطا ماثلي الحكومعت والخبااء، حول 

من خالل مااتجن  مبدأيه لبنض المجعرب الورطية  واإلقلةاة  والدولة  فةاع يمنلق  مطبةق الااعرسعت الزراعة  

 يظةايت إمكعنة  وضع هةكلأثيعء اتجماعععت اإلسكوا المشعور مع خبااء وماثلي الحكومعت حول اع تم الجةدة. ك

هذا   إدارةمع االخذ  عالعمبعر خةعرات  عت الزراعة  الجةدة في الايطق  النا ة الااعرسلة  تيفةذ وعالي آل

الهةكل. كاع تم تحديد الخطوات الالحق  ومن ضايهع عقد حلقعت تشعوري  من أتجل الـمأكد من صح  الهةكل 

لنا ة  طق  االميظةاي الذي سةمم الموافق علةه واالنمهعء من وضع مسعر الااعرسعت الزراعة  الجةدة في الاي

(Arab-GAP )احماعل  اليقعش إلى قكاع تطاابعدرة  مبيةه. لوتحفةز األرطاا  الانية  على الصنةد الورطيي ل

قلةاي الورطية  إلى السقف اإل قععدةاليبدأ من مخطط مي تساح  ععماعد اعماعد  اامج ريعدي  ورطية  كأحد السبل ال

 .Arab-GAP أي الـ هذه الااعرسعتتبيي لضاعن وذلك 

 

إنجعز اإلرطعر الاحّدث للااعرسعت من أتجل؛ )أ(  النال والاشعوراتازيد من هيعك حعتج  للةه، ف يعًء علو

المحكم الحعسا  المي سمشّكل أسعس اعماعد وحدود الزراعة  الجةدة في الايطق  النا ة  ومااتجن  وتبسةط نقعرط 

خصةصعً للايطق  النا ة  والمي من شأنهع مصاا   Arab-GAPتنايفة   علـ ب( إعداد مواد و)هةعكل اإلدارة، 

ج( تيفةذ أعاعل تحضةاي  ورفع الوعي و) ماعد وتطبةق الااعرسعت الاذكورة،أن تحفّز األرطاا  الانية  الع

 .الاهما   علاوضو لدعم تيفةذ  اامج ريعدي  ورطية  في لبيعن واألردن وغةاهع من الدول النا ة  

 

 لة  في األشها السم  الاقبل :أن تمخذ الخطوات المعمن الاموقع و

 

                                                           
-مايوأيار/ 31، القاهرة)" إقليمي إطار نحو الضرورية والخطوات النطاق تحديد: العربية المنطقة في الجيدة الزراعية الممارسات"خبراء حول اجتماع  5

، روتبي، بيت األمم المتحدة)" العربية المنطقة في والمائي الغذائي األمن تعزيز لمشروع الوطنية االتصال نقاط اجتماع "(، و2016يونيوحزيران/  1
 (2016 تشرين األول/ أكتوبر 5-6
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  ؛إرطعر الااعرسعت الزراعة  الجةدة في الايطق  النا ة  العماعده على الصنةد الورطييإععدة 

  ؛اصاا  خصةصعً للايطق  النا ة الممنلق   علااعرسعت الزراعة  الجةدة  تنايفة إعداد مواد 

 الاهما . واألردن وغةاهع من الدول  إرطالق أعاعل تحضةاي  للباامج الايعدي  في لبيعن 

 

 االجتماع أهداف -2

عدة من السمفإلى ا األول النا ة  الايطق  في الجةدة الزراعة   علااعرسعت الانية  األرطاا  اتجماع يهد  

وميهع اإلرطعر القعئم/الاطاوح للااعرسعت  تجعرب الاخططعت النعلاة  واإلقلةاة  للااعرسعت الزراعة  الجةدة

لااعرسعت الزراعة  الجةدة في لبيعن رطا الاطاوح  إلرطالق ااألوتقةةم الزراعة  الجةدة في الايطق  النا ة ، 

واألردن  يعًء على إرطعر الااعرسعت الزراعة  الجةدة في الايطق  النا ة  الذي رطّورته الايظا  النا ة  للمياة  

 .حديد الخطوات المعلة  وااللمزام  هعالزراعة ، ولم

 

 يسنى االتجماع  تحديداً إلى:و

 مجعرب النعلاة  واإلقلةاة  للااعرسعت الزراعة  الجةدة وتوفةا إرطعر شعمل لهذه الااعرسعتعاض ال 

خصةصعً للايطق  النا ة  وفقعً لإلرطعر الصعدر عن الايظا  النا ة  للمياة   عمصاا حةث يكون 

 ؛الزراعة 

  هةكل وللايطق  النا ة  المشعور مع تجاةع األرطاا  الانية   إرطعر الااعرسعت الزراعة  الجةدة الاقماح

 ؛الاقماح لميفةذه جدول الزمييالإدارته و

  من األرطاا  الانيةعال ، واخمةعر فايق ضاعن االلمزامتمضان المي قد تقةةم رطاق تيفةذ أخاى  

مع تجنعت مااتقةةم و للميفةذ ولمحديد الجهعت المي سمجاي إلدارة الاخطط، واالتفعق على تجدول زميي

 ؛األرطاا  الانية 

  صةعغ  توصةعت للاضي قدمعً  ععماعد وتطبةق إرطعر الااعرسعت الزراعة  الجةدة في الايطق  النا ة. 

 

 المشاركين -3

عر يضم هذا االتجماع  ماثلةن عن األرطاا  األسعسة  في سلسل  توريد الغذاء، أي الازارعةن، وتج

مم دعوة عدد من الازارعةن وممعتجا المجزئ  الكباى، وماثلةن عن مسكاع المجزئ ، والاؤسسعت الحكومة . 

الاؤسسعت الحكومة  الانية  كوزارة الزراع ، ووزارة المجعرة، ووزارة الصح ، ووزارة االقمصعد، وغةاهع 

 ،اع  عدداً من األكعدياةةن والخبااءمن الاؤسسعت الحكومة  الانية   صح  وسالم  الغذاء. كاع سةضم االتجم

السمنااض  مجعر هم في هذا ، الامحدة لألمم والزراع  األغذي  ميظا وعن  .GlobalG.A.Pوماثلةن عن 

 .الاجعل

 

 اإلدارية القضايا -4

 

ا مداًء من السعع   7201فباايا /شبعرط 17 والجان  16الخاةس  يومي االتجماع  يُنقد :والزمان المكان -أ

 .اللبيعنة   بةاوت، الجاهوري  الصلح ريعض سعح  في الكعئن اإلسكوا مقا فيالمعسن  صبعحعً 
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. تجدر اإلشعرة إلى وتجود تاتجا  فوري  لالتجماع  الاساةمعن اللغمعن هاع النا ة  واالنكلةزي  :اللغة -ب

 للااغبةن.

 

 في  اع ،من خعرج لبيعن االتجماع  إلى الادعوين مشعرك  تكعلةف  مغطة  اإلسكوا مقومس :واإلقامة السفر  -ج

 هع  الاناول األنظا  وفق وذلك الاطعر، وإلى من اليقل و دل  ةاوت في اإلقعم  و دل السفا تذكاة ذلك

 الاهل  انض الااسل  المسجةل اسماعرة  اوتجب السفا  طعق   مأمةن اإلسكوا سمقومكاع . الامحدة األمم في

 عتتاتةبو الفيدقي حجزهم إتاعم الاشعركةن على يموتّجب حةن في(، 2017كعنون الثعني/ ييعيا  5) الاحّددة

 . أنفسهم الاطعر وإلى من اليقل

 

 اللبنانية فارةالس على يتعذر والذين لبيعن، إلى دخول تأشةاة إلى يحمعتجون الذين الاشعركةن على :التأشيرات  -د

 ح واض ملّون  صورة وإرسعل ماكن وقت أقاب في اإلسكوا مع الميسةق ،الخدمة هذه توفير بلدانهم في

 الادرج إللكماوني البايد رطايق عن الصل  ذات الانلومعت تجاةع تبةِّن سفاهم تجواز عن إلكماونةعً  ميسوخ 

 .الاااسالت فقاة في

 

 المراسالت -5

ه  :إلى االتجماع   شأن واالسمفسعرات الاااسالت توتجَّ

 السيدة ريم نجداوي

 رئةس قسم سةعسعت الغذاء والبةئ 

 إدارة سةعسعت المياة  الاسمدام 

 اإلسكوا

  ةاوت، لبيعن

 +9611978578الهعتف: 

 +9611981510الفعكس: 

 nejdawi@un.orgالبايد االلكماوني: 

 

 

 مع نسخ  إلى كّل من:

 السيد فيدال بيرينجيرو
 قسم سةعسعت الغذاء والبةئ 

 الاسمدام إدارة سةعسعت المياة  

 اإلسكوا

  ةاوت، لبيعن

 +9611978517الهعتف: 

 +9611981510الفعكس: 

 byiringiro@un.orgالبايد االلكماوني: 

 

 السيد كميل حاماتي

 قسم سةعسعت الغذاء والبةئ 

 إدارة سةعسعت المياة  الاسمدام 

 اإلسكوا

  ةاوت، لبيعن

 +9611978560الهعتف: 

 +9611981510الفعكس: 

  hamatik@un.orgالبايد االلكماوني:

 

 

mailto:byiringiro@un.org
mailto:hamatik@un.org

