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 مذكرة توضيحية

 خلفية عامة -1

 

المتاحة لمعالجة االستدامة البيئية اإلرشادات  ( بأنهاGAP)الـلممارسات الزراعية الجيدة تعرف ا

 ائية مأمونةغذواالقتصادية واالجتماعية لعمليات اإلنتاج الزراعية وما بعد اإلنتاج للتوصل إلى منتجات زراعية 

ن وتخزي تغليفتوضيب وو لتعزيز السالمة والجودة في إنتاجيرها مع غهذه الممارسات تطبق و .1وصحية

ت الحصول على اعتمادا على مستوى العالم من المزارعيتزايد طلب المستهلكين والفواكه والخضار الطازجة. 

G.A.P.  سالمة  تعزيزاإلمدادات الغذائية المتوافرة مع الطوعية، بهدف تقليل مخاطر التلوث على طول سلسلة

الممارسات الزراعية الجيدة حول الركائز األربعة يتمحور تطبيق و. 2في نفس الوقت العمال واالستدامة البيئية

. وبمعنى آخر فإن 3جودة وسالمة الغذاءو القبول االجتماعيو االستدامة البيئيةو التالية: الجدوى االقتصادية

ذه الممارسات يهدف إلى ضمان إنتاج الخضار والفواكه الطازجة بشكل سليم وبجودة عالية، وإلى نقلها تطبيق ه

 مما يؤدي إلى فتح اآلفاق لدخول أسواق جديدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.اإلمدادات الغذائية سلسلة عبر 

 

لممارسات اً إيجابياً باتجاه تطبيق االمجتمع المدني أن تلعب دور لمؤسساتيمكن من ناحية أخرى، 

 لضامنا العالمي والمعيار الجيدة الزراعية لممارساتل العالمية مؤسسةالزراعية الجيدة كما هو الحال بالنسبة لل

هم ممارساتاألوروبيين الراغبين بتوحيد  التي تكّونت كجمعية للتجار GlobalG.A.P.بـ المعروفة لتطبيقها

سيط مزارعين من خالل تبسالمة المنتجات، وتخفيف العبء على البهدف االستجابة لمخاوف المستهلكين حول 

على  الهيئات الحكوميةتأخذ ولكن في بعض الحاالت األخرى،  .4الجيدة الزراعية الممارسات وتنسيق متطلبات

ذه الطابع االختياري لتطبيق هبا هظافتحافي الواليات المتحدة األمريكية مع  كما هو الحالهذا الموضوع  عاتقها

 ابطةر الممارسات. أما على المستوى اإلقليمي، فهناك تجارب لبعض المؤسسات اإلقليمية في هذا المجال مثل

 مية.مخططاتها اإلقليالتي اعتمدت اإلقليمي )سارك(  للتعاون آسيا جنوب رابطة)آسيان( و آسيا شرق جنوب ممأ  

                                                           
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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أما في المنطقة العربية، فقد قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتطوير إطار إقليمي عربي للممارسات 

 التنفيذ حتى تاريخه.، ولكنه لم يدخل حيّز 2007الزراعية الجيدة في عام 

   

 لدوليا اإلنمائي للتعاون السويدية الوكالةبتنفيذ مشروع ممّول من االسكوا حالياً  تقوموفي هذا اإلطار، 

 ن أهدافومن بي .بعنوان "تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية"

القدرات من أجل إنتاج غذائي فّعال، وسليم، وذو جودة عالية، من خالل اعتماد الممارسات  رفعالمشروع 

سلسة إمداد للمنطقة العربية تتسم بالمسؤولية والفعالية والكفاءة؛ أي بعبارة الزراعية الجيدة التي تؤدي إلى 

المنطقة العتماد وتطبيق نظام لمنح شهادات في واألطراف المعنية األخرى  العربية أخرى، مساندة الدول

المنطقة العربية، مبني على اإلطار الذي طّورته المنظمة العربية للتنمية خاص بالممارسات الزراعية الجيدة 

 الزراعية. 

 

لتحديد النطاق والخطوات  اتشاورمالوعقدت عدداً من االجتماعات أن اإلسكوا قد  ،والجدير بالذكر

قدماً بالممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية، وذلك بعد المراجعة المبدئية للتجارب للمضي الضرورية 

ع المشاورات مهذه لنقاش خالل وتمحور االوطنية واإلقليمية والدولية بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة. 

 5لجيدة في المنطقة العربيةظام الممارسات الزراعية اسبل المضي بنوأطر ممثلي الحكومات والخبراء، حول 

لبعض التجارب الوطنية واإلقليمية والدولية فيما يتعلق بتطبيق الممارسات الزراعية  مبدأيهمن خالل مراجعة 

عملي و تنظيمي إمكانية وضع هيكلأثناء اجتماعات التشاور مع خبراء وممثلي الحكومات حول ما تم الجيدة. ك

لهيكل. كما هذا ال دارةاإلمع االخذ باالعتبار خيارات  الجيدة في المنطقة العربيةالممارسات الزراعية لية تنفيذ آل

تم تحديد الخطوات الالحقة ومن ضمنها عقد حلقات تشاورية من أجل الـتأكد من صحة الهيكل التنظيمي الذي 

( Arab-GAPة )سيتم التوافق عليه واالنتهاء من وضع مسار الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربي

امج النقاش إلى احتمال اعتماد بر قكما تطرمبادرة بتبنيه. لوتحفيز األطراف المعنية على الصعيد الوطني ل

ضمان لالوطنية إلى السقف اإلقليمي وذلك  قاعدةاليبدأ من مخطط تي تسمح باعتماد ريادية وطنية كأحد السبل ال

 .Arab-GAP أي الـ هذه الممارساتتبني 

 

إنجاز اإلطار المحّدث للممارسات من أجل؛ )أ(  شاورتالعمل والمزيد من هناك حاجة لليه، فعلبناًء و

التحكم الحاسمة التي ستشّكل أساس اعتماد وحدود الزراعية الجيدة في المنطقة العربية ومراجعة وتبسيط نقاط 

للمنطقة العربية والتي من شأنها مصممة خصيصاً  Arab-GAPتعريفية بالـ ب( إعداد مواد و)هياكل اإلدارة، 

ج( تنفيذ أعمال تحضيرية ورفع الوعي و) تماد وتطبيق الممارسات المذكورة،أن تحفّز األطراف المعنية الع

 .المهتمة بالموضوعلدعم تنفيذ برامج ريادية وطنية في لبنان واألردن وغيرها من الدول العربية 

 

 ة في األشهر الستة المقبلة:الخطوات التالي يتم اتخاذأن من المتوقع و

 

 ؛إطار الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية العتماده على الصعيد الوطني مراجعة 

  ؛مصممة خصيصاً للمنطقة العربيةالمتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة  تعريفيةإعداد مواد 

 المهتمة. واألردن وغيرها من الدول  إطالق أعمال تحضيرية للبرامج الريادية في لبنان 

 

                                                           
-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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 االجتماع أهداف -2

 الستفادة من تجارب المخططات العالمية واإلقليمية للممارسات الزراعية الجيدةإلى ا جتماعااليهدف 

 لمقترحةا المؤسسية طراألوتقييم ومنها اإلطار القائم/المطروح للممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربية، 

لممارسات الزراعية الجيدة في لبنان واألردن بناًء على إطار الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة إلطالق ا

 .زام بهاتحديد الخطوات التالية وااللتكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية، و تّم تطويره من قبل العربية الذي

 

 يسعى االجتماع تحديداً إلى:و

 واإلقليمية للممارسات الزراعية الجيدة وتوفير إطار شامل لهذه الممارساتتجارب العالمية عرض ال 

خصيصاً للمنطقة العربية وفقاً لإلطار الصادر عن المنظمة العربية للتنمية  اً مصممبحيث يكون 

 ؛الزراعية

  يكل هوللمنطقة العربية التشاور مع جميع األطراف المعنية بإطار الممارسات الزراعية الجيدة المقترح

 ؛المقترح لتنفيذه جدول الزمنيالإدارته و

  ية من األطراف المعنعمل ، واختيار فريق ضمان االلتزامتتضمن التي قد وتقييم طرق تنفيذ أخرى

مراجعات تقييم و تحديد الجهات التي ستجريكذلك إلدارة المخطط، واالتفاق على جدول زمني للتنفيذ و

 ؛األطراف المعنيةمع 

  للمضي قدماً باعتماد وتطبيق إطار الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة العربيةصياغة توصيات. 

 

 المشاركين -3

جار المزارعين، وت بمن فيهميضم هذا االجتماع ممثلين عن األطراف األساسية في سلسلة توريد الغذاء، 

تم دعوة عدد من المزارعين ومتاجر التجزئة الكبرى، وممثلين عن يسكما التجزئة، والمؤسسات الحكومية. 

المؤسسات الحكومية المعنية كوزارة الزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة االقتصاد، وغيرها 

 ،سيضم االجتماع عدداً من األكاديميين والخبراءومن المؤسسات الحكومية المعنية بصحة وسالمة الغذاء. 

تجاربهم في هذا لالستفادة من ، المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمةوعن  .GlobalG.A.Pن عن وممثلي

 .المجال

 

 اإلدارية القضايا -4

 

ابتداًء من الساعة  7201فبراير /شباط 41 الثالثاءو 31 اإلثنين يومي االجتماع ي عقد :والزمان المكان -أ

 ،(11194) نعّما الشميساني في شوماني الحميد عبد شارع في الكائن فندق كمبينسكي فيالتاسعة صباحاً 

 .الهاشمية األردنية المملكة

 

. تجدر اإلشارة إلى وجود ترجمة فورية لالجتماع الرسميتان اللغتان هما العربية واالنكليزية :اللغة -ب

 للراغبين.

 

 في ماب ،األردنمن خارج  االجتماع إلى المدعوين مشاركة تكاليف بتغطية اإلسكوا تقومس :واإلقامة السفر -ج

 يف بها المعمول األنظمة وفق وذلك المطار، وإلى من النقل وبدل عّمان في اإلقامة وبدل السفر تذكرة ذلك
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 لمهلةا ضمن المرسلة التسجيل استمارة بموجب السفر بطاقة بتأمين اإلسكوا ستقومكما . المتحدة األمم

 اتترتيبو الفندقي حجزهم إتمام المشاركين على يتوّجب حين في(، 2017كانون الثاني/ يناير  5) المحّددة

 .بأنفسهم المطار وإلى من النقل

 

 ارةالسف على يتعذر والذين ،األردن إلى دخول تأشيرة إلى يحتاجون الذين المشاركين على :التأشيرات  -د

 لّونةم صورة وإرسال ممكن وقت أقرب في اإلسكوا مع التنسيق ،الخدمة هذه توفير بلدانهم في األردنية

 البريد طريق عن الصلة ذات المعلومات جميع تبيِّن سفرهم جواز عن إلكترونياً  منسوخة واضحة

 .المراسالت فقرة في المدرج إللكتروني

 

 المراسالت -5

ه  :إلى االجتماع بشأن واالستفسارات المراسالت توجَّ

 السيدة ريم نجداوي

 رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة

 سياسات التنمية المستدامةإدارة 

 اإلسكوا

 بيروت، لبنان

 +9611978578الهاتف: 

 +9611981510الفاكس: 

 nejdawi@un.orgالبريد االلكتروني: 

 

 

 مع نسخة إلى كّل من:

 السيد فيدال بيرينجيرو
 قسم سياسات الغذاء والبيئة

 المستدامةإدارة سياسات التنمية 

 اإلسكوا

 بيروت، لبنان

 +9611978517الهاتف: 

 +9611981510الفاكس: 

 byiringiro@un.orgالبريد االلكتروني: 

 

 السيد كميل حاماتي

 قسم سياسات الغذاء والبيئة

 إدارة سياسات التنمية المستدامة

 اإلسكوا

 بيروت، لبنان

 +9611978560الهاتف: 

 +9611981510الفاكس: 

  hamatik@un.orgالبريد االلكتروني:
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