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 2022لعام  .G.A.Pباب التقدُّم لمسابقة جوائز تفتح   GLOBALG.A.Pمنظمة  
 حلول مبتكرة ذات تأثیر إیجابي 

 .  2022لعام   .G.A.Pم لمسابقة جوائز ھذا األسبوع عن فتح باب التقدُّ   .GLOBALG.A.Pأعلنت منظمة  كولونیا، ألمانیا، 

فرصة للمزارعین من جمیع أنحاء العالم لعرض إنجازاتھم ولیحظوا بالتقدیر في مجال الزراعة لجھودھم في تطبیق   2022لعام  .G.A.P تمنح جوائز 
روا حلوالً فریدة ومبتكرة من شأنھا إحداث تأثی مون الطلبات بحثًا عن المتقدمین الذین طوَّ ر إیجابي لیس فقط  الممارسات الزراعیة الجیدة. یفحص الُمحّكِ

رّواد التغییر وھم  یمثلون  ظلواالذین منتجین الوالبیئة والمجتمع. كما یبحثون أیًضا عن  ، على مزارعھم وعائداتھم، ولكن أیًضا على العاملین في المزارع 
 أول من یُطبِّق السیاسات ذات الصلة في بلدانھم.  

"نحن نعلم مدى صعوبة قیام المزارعین في جمیع أنحاء العالم بتزویدنا  قائال:   .GLOBALG.A.Pكریستیان مولر الرئیس التنفیذي لمنظمة د صرح قو
، وكذلك العمل من أجل عائالتھم واالستمرار في االستثمار في المستقبل  19-ة عالیة الجودة على مدار الساعة على الرغم من أزمة فیروس كوفیدطعمبأ

د أن یشارك أكبر عدد ممكن من المزارعین. یُرجى تقدیم  والمزید من التطویر. نُعرب عن احترامنا لجمی  ع أولئك الذین یعملون بال كلل من أجلنا. ونوَّ
 التغلب على التحدیات الحالیة والمستقبلیة". قیامكم بوبیِّنوا لنا كیفیة  .G.A.Pطلب للحصول على جوائز 

المتكامل لضمان جودة   .GLOBALG.A.Pإال للمنتجین المعتمدین ومجموعات المنتجین المعتمدین في معیار اعتماد   ال یجوز تقدیم طلب لالشتراك
وشعار   ، (بما في ذلك أي برامج یشارك فیھا منتج واحد أو أكثر من المنتجین المعتمدین). یجب على جمیع المتقدمین تقدیم نموذج طلب  (IFA)المزارع 

مون اختیاراتھم بحلول نھایة یونیو 2022أبریل   30وصور ومعلومات االتصال بحلول   ، PDF قتطف بصیغةوم ، أعمال .  2022. سیحدد الُمحّكِ
 المقبلة.  GLOBALG.A.P. SUMMITلتشمل السنتین السابقتین لقّمة الطلبات  د فترة تقدیم یِ دفقد تم تم،  19-ونظًرا لجائحة كوفید

. وسیتلقى كل فائز دعوة لحضور حفل توزیع الجوائز الخاص الذي یُقام  2022ھم في نھایة یولیو  فائزین وإنجازات  4عن    GLOBALG.A.Pستُعلن .
قّمة   وGLOBALG.A.P. SUMMIT 2022خالل  .  حصلیس.  بجوائز  تتَكفَّل  سوكأس.    ، وختم   ، شھادةعلى    2022لعام    G.A.Pالفائزون 

.GLOBALG.A.P  كة).لكل شرواحد بتكالیف السفر واإلقامة لكل فائز (شخص 

 :، الفئات الرئیسیة األربعة التالیةCropLife، الُمقدَّمة برعایة 2022لعام  .G.A.Pجوائز  تغطي

 الزراعة إسھامات المرأة في قطاع  •
 المیاه، التنوع البیولوجي، وما إلى ذلك  -األثر الزراعي: الرصد والتقییم  •
 تطبیق االعتماد األولّي للمزارع/localg.a.p. برنامج  -أصحاب الحیازات الصغیرة/بناء القدرات  •
 حلول ابتكاریة لالستدامة   •

مین األداء المتمیّ  ز واإلنجازات التي حققھا المنتجون من خالل العملیات المعتمدة في ھذه  استناًدا إلى قائمة مرجعیة لمعاییر التقییم، سیُقیّم فریق من الُمحّكِ
 ما یلي:  تشمل مجاالت الفئات الفرعیةوالمجاالت. 

 تكنولوجیا المعلومات/استخدام یتّسم بالشفافیة  -التتبع  •
 عملیات التعاون (عامة، خاصة، وما إلى ذلك)/الحث على بناء الشراكات •
 یات ن قالت/الممارسات المبتكرة •
 الجوانب االقتصادیة/القیمة الُمضافة  •
 الشغف وقصة نجاح مؤثرة  •
 أكسید الكربونتخفیض انبعاثات ثاني /الممارسات الصدیقة للمناخ •
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مون أیًضا  رسیُق  من خالل تقییم:  19-تفشي جائحة كوفیدب الُمحّكِ

 وكیف واجھ المنتجون الوباء العالمي 19-كوفید جائحة• تأثیرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .GLOBALG.A.Pذة عن بن

بالتجزئة  والذي تھدف رسالتھ إلى تدعیم الروابط بین المزارعین والتجار  ا رائدً اعتماد عالمي برنامج .GLOBALG.A.P یُعَّد 
 .حمایة الموارد المحدودة وبناء مستقبل مستدامل ھوتسویق إلنتاج غذاء آمن

www.globalgap.org 

 :للتواصل

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 

https://www.globalgap.org/de/
mailto:fischer@globalgap.org

