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Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)/Climate Change and Natural Resource 

Sustainability Cluster 

 

Ministry of Agriculture (MOA) - Jordan 

 

 

Capacity Building Workshop- Revisiting Jordan’s Agriculture Strategy to achieve Sustainable 

Development Goals (SDGs)  

 

Amman, Jordan, 3-4 March 2020 

 

 
I. Background 

 
Agriculture development is a strategic tool to reduce poverty and food insecurity, increase employment in remote 

areas, and improve natural resources’ efficiency and productivity. Supporting smallholders to enhance their access 

to markets, to improve their skills, and to increase their production while protecting the environment (soil, water, 

air, and biodiversity) is core to achieve specific SDGs’ targets. Mainstreaming SDGs into national policies requires 

designing institutional based and process-oriented frameworks that help stakeholders to define gaps and prioritize 

actions to achieve a positive change right across the 2030 Agenda. Population increase, scare natural resources, 

and low resiliency of agriculture systems urge policy makers to adapt production systems and design context-

based strategies to improve food security and promote local economic development.  

Jordan, with extremely limited natural resources, faces enormous challenges in achieving a progress in SDGs’ 

related to sustainable agriculture and food security. The Ministry of Agriculture is in the process of revising its 

agriculture strategy to prioritize its contribution to achieve specific SDGs ’ targets. The Ministry planned to validate 

a primary list of selected targets in order to mainstream them into the strategy. Bringing stakeholders together 

helps in developing targeted programs and policies with shared inclusive responsibilities, in connecting various 
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SDGs goals and targets under specific themes, in measuring and monitoring progress in targets through a unified 

approach, and in mitigating policy and implementation constraints to enable a positive change.  

II.   Objectives of the Workshop 
 

Within this context, The Jordanian Ministry of Agriculture and ESCWA are organizing a capacity building workshop 

on 3-4 March 2020 in Amman, Jordan. The aim of this workshop is to provide guidance on mainstreaming SDGs into 

Jordan’s national agriculture and food security policies based on the theoretical and empirical overview of main 

stakeholders. The workshop will inform the revision of the strategy under specific themes and structure the way 

the Ministry of Agriculture will approach core challenges.  

The discussions will produce key messages with clear orientations on how the agriculture strategy and food 

security priorities are contributing on the short and medium terms to the achievement of priority and specific 

SDGs’ goals and targets in Jordan. The workshop will unify and centralize the process and methods of measurement 

and give recommendations for stakeholders on joint programming and implementation.  

The specific objectives of the workshop are: 

o Agree on a final list of SDGs’ targets that the Ministry of Agriculture will work to achieve by 2025  within the 

timeframe of the current strategy (2016-2025). This includes the baseline data and the method of 

measurement with lead stakeholders    

o Developing the capacity of government officials in planning, mainstreaming, and localizing SDGs related to 

agriculture and food security  

o Discuss the challenges of agriculture marketing and scaling-up innovative production technologies in Jordan 

and propose context-based recommendations that the Ministry of Agriculture can take to facilitate and tailor 

the support under both pillars   

o Validate the timeframe of the strategy development and organize the contribution and participation of various 

stakeholders  

 

III.  Participants 
 

Participants in the workshop include agriculture professionals/experts from the MOA and other line ministries 

involved in or may influence the way agriculture and food might contribute to SDGs achievement in Jordan such as 
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the MOPIC, Ministry of Water and Irrigation, Higher Council for Science and Technology, National Agriculture 

Research Center, Directorate of cooperatives, etc. UN specialized organizations and local organizations mandated 

to implement and monitor SDGs related to agriculture and food will be invited to participate and contribute in this 

workshop.  

 

IV. Organization of the workshop 
 

A. Date and Venue 
 

The workshop will be held during 3-4 March 2020 at Kempinski Hotel in Amman, Jordan.  Participants are kindly 

requested to arrive at 8:30 am on Tuesday, 3 March 2020 to register for the workshop which will promptly start 

at 9:00 am with the opening session. The meeting will conclude on Wednesday, 4 March 2020 at 16:00 pm 

 

B. Language of the sessions 

The workshop will be conducted in Arabic and English languages 
 

C. Registration 

Invited participants are kindly requested to submit their completed workshop registration form (attached) before 

28 February 2020  

D. Correspondence 

Inquiries and completed registration forms should be submitted to the following officials: 

 

Mrs. Nada Fraihat 

Head of Organizations Division – Agreements and International 

Development 

Ministry of Agriculture, Amman, Jordan 

Tel : + 962 772247600 

E-mail : sps@moa.gov.jo   

Mr. Moneem Murrah  

Administrative Assistant 

SDPD/ESCWA 

Beirut, Lebanon 

Tel:         +961 1 978 525 

E-mail :    murrahm@un.org 

 

 

 

mailto:sps@moa.gov.jo
mailto:murrahm@un.org
mailto:murrahm@un.org
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 ةياألردنية الهاشمالمملكة  –وزارة الزراعة 

 
التغير المناخي واستدامة الموارد مجموعة  –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 الطبيعية

 
إعادة النظر في استراتيجية األردن الزراعية لتحقيق أهداف التنمية "ورشة بناء قدرات حول 

 "المستدامة

 
 0202مارس  4-3 عمان، األردن

 

 العملبرنامج 
 

 0202 مارس 3 ،الثالثاء –اليوم األول 

 تسجيل ::90-::80

 الجلسة االفتتاحية  :903-::90

 كلمات ترحيبية

 
o  )اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا 

 اإلسكوا –مستشار إقليمي لألمن الغذائي  –الياس غضبان  الدكتور

 
o وزارة الزراعة األردنية 

  المهندس محمود الجمعاني  – وزارة الزراعةعطوفة أمين عام 
 

o وزارة الزراعة األردنية 
   المهندس إبراهيم الشحاحدة –لي وزير الزراعة امع
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  استعراض برنامج العمل

 
o والتعاون  االتفاقيات مديرية – رئيس قسم المنظمات – ة ندى فريحاتالسيد

 وزارة الزراعة األردنية – الدولي
 

  المستدامة التي تحاكي الواقع الزراعي في األردنأهداف ومقاصد التنمية الجلسة األولى:  :3303-:903

 
 المهندسين الزراعيين نقيب – الهادي الفالحات عبد رئيس الجلسة:

 
  وارتباطها بالزراعة واألمن الغذائي  أهداف التنمية المستدامة 

 اإلسكوا –مستشار إقليمي لألمن الغذائي  –السيد الياس غضبان 

 

  ي فمة اإلستراتيجيات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة ءعن مجريات مواتحديث
 األردن 

 التخطيط والتعاون الدولي مندوب عن وزارة

 

 القضاء  –تقدم األردن في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة  رصد
 على الجوع التام 

   لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة  –مديرة مشاريع  – برمانسالي  /ةالسيد

 
 0232في للعمل على تحقيقها اختارتها وزارة الزراعة  مقاصد التنمية المستدامة التي 

  اإلسكوا –مستشار إقليمي لألمن الغذائي  –السيد الياس غضبان 

 

 مناقشة عامة 

3303:-
300:: 

 استراحة قهوة 

300::-

3303: 

 – التي تم اختيارها ومراجعة طرق قياسهاتنمية المستدامة مقاصد المناقشة الجلسة الثانية: 
 5، 4، 0، 1أهدف 

 
 وزارة الزراعة األردنية – رئيس قسم المنظمات – م. ندى الفريحاترئيس الجلسة: 

 

 القضاء على الفقر  -1ف رقم الهد 

    المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة –السيد طالل الفايز 

 
 القضاء التام على الجوع  – 0هدف رقم ال 

 اإلسكوا –مستشار إقليمي لألمن الغذائي  – الياس غضبان السيد
 برنامج الغذاء العالمي  –السيد محمد إسماعيل 

 

  التعليم الجيد  -4الهدف رقم 
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 األردنيةوزارة الزرعة  – الزراعي لإلرشادمساعد االمين العام  – ماوية المفتي ةالسيد
 

  المساوات بين الجنسين  -5الهدف رقم 

لمرأة ا مديرية التنمية الريفية وتمكين –رئيس قسم تمكين المرأة  –يلة لما الشما دةالسي
  وزارة الزراعة األردنية  –

 

 مناقشة عامة 

3303:-

300:: 

 –مناقشة مقاصد التنمية المستدامة التي تم اختيارها ومراجعة طرق قياسها الجلسة الثالثة: 
 15، 14 ،13 ،10 ،9 ،7، 6أهدف 

 
 اإلسكوا –مستشار إقليمي لألمن الغذائي  –الياس غضبان  السيد رئيس الجلسة:

  المياه النظيفة والنظافة الصحية  -6الهدف رقم 

 
 وزارة الزراعة األردنية  –مدير األراضي والري  –محمود فريحات  السيد

 
  طاقة نظيفة وبأسعار معقولة  -7الهدف رقم 

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية  –مهندس طاقة  –السيد زياد حمودة 
 

  الشامل التصنيع وتحفيز الصمود، على قادرة أساسية هياكل إقامة -9الهدف رقم 
 االبتكار وتشجيع للجميع،

 –الزراعية  وريادة األعمال االستثمارمدير مديرية تشجيع  –يطي إياد الحن السيد
 وزارة الزراعة األردنية 

 
  االستهالك واإلنتاج المسؤوالن -10الهدف رقم 

 وزارة الزراعة األردنية – لمياء الضمور /رئيس قسم المتابعة والتقييم ةالسيد

 

 وآثاره المناخ لتغير للتصدي عاجلة إجراءات اتخاذ - 13 الهدف
 وزارة البيئة األردنية  –مدير مديرية التغير المناخي  –بالل شقارين  السيد

 
  الحياة تحت الماء -14الهدف رقم 

  األردنيةوزارة الزراعة  –األسماك  شعبةرئيس  – سعاد عقل ةالسيد
 

  الحياة في البر -15الهدف رقم 

  وزارة الزراعة األردنية – مدير الحراج – القضاةخالد  السيد

300::-

300:: 

 استراحة الغذاء
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 0202 مارس 4 ،األربعاء–اليوم الثاني 

  الحالة، الفجوات، والحلول المقترحة  –الزراعي في األردن التسويق الجلسة الرابعة:  :3303-::90
 

 جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكهمندوب  :رئيس الجلسة
 

  داخلية وخارجية وتحديات الوصل إلى أسواق مشاكل التسويق لدى صغار المزارعين
 جديدة 
وزارة الزرعة  –مدير التسويق الزراعي والتجارة الخارجية  –أيمن السلطي السيد 

 األردنية 

 

 الجودة ومتطلبات االسواق الدولية 

 رئيس قسم مراقبة جودة اإلنتاج  –أحمد فياض السيد 
 

  والتصديردور التعاون الزراعي في التسويق الداخلي 

 اإلسكوا –مستشار إقليمي لألمن الغذائي  –غضبان  الياس السيد
 

 مناقشة عامة 
 

3303:-
300:: 

 استراحة قهوة 

300::-

300:: 

 في المملكة األردنيةالتكنولوجيا في القطاع الزراعي نشر اعتماد والجلسة الخامسة: 

 

 رئيس جمعية التمور االردنية –السيد أنور حداد رئيس الجلسة: 
 

  واعتمادها بهدف  استنباط التكنولوجياالمركز الوطني للبحوث الزراعية في دور
 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية 

 المركز الوطني للبحوث الزراعية  -أسمهان حتر ة/السيد

 
  تحديات وزارة الزراعة في نشر التكنولوجيا الزراعية 

راعة وزارة الز –مدير مديرية السياسات وتنمية سالسل اإلنتاج  –محمود الربيع  السيد
 األردنية

  في سياق األردن دور القطاع الخاص في نشر التكنولوجيا وأهم المعوقات  

 
 الزراعة العضوية جمعية- السيد ابراهيم ابو هليل

 

  تمويل نشر التكنولوجيا في القطاع الزراعي 

 مؤسسة اإلقراض الزراعي  –ناصر أبو رمان السيد 
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  مقترحات عامة –سبل نشر التكنولوجيا ضمن سياق األردن 

 مركز اإلسكوا للتكنولوجيارئيس  –كريم حسن السيد 

300::-

300:: 

 في المحاور التياالستراتيجية ما هي التوجهات  –توصيات الورشة العامة : الختاميةالجلسة 

 ناقشها المشاركون 

 

 :مداخالت مختلفة من 

راعة وزارة الز –مدير مديرية السياسات وتنمية سالسل اإلنتاج  –محمود الربيع  السيد -
 األردنية

 وزارة الزراعة األردنية –مساعد األمين العام للثروة النباتية  –السيد عزت العجالين  -
ة وزارة الزراع –مساعد األمين العام للمشاريع والتنمية الريفية  –السيد ماجد زكريا  -

 األردنية
 اإلسكوا –مستشار إقليمي لألمن الغذائي  –غضبان  الياس السيد -

 
 

300::-
300:: 

 استراحة الغذاء

 
 

 


