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المؤشرات الجغرافية للنظم 
الغذائية المستدامة

الحفاظ على التراث 
الزراعي والغذائي وتعزيزه



رضورية  الريفية  املناطق  لتنمية  املصممة  الُنهج  تعد 
 .2030 عام  بحلول  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 
فعاليتها  اإلقليمية  الُنهج  أثبتت  الخصوص،  وجه  وعىل 
واستهالك  إنتاج  أمناط  نحو  الجامعية  الجهود  دفع  يف 
وتحسني  الجوع  عىل  القضاء  بهدف  املستدامة  األغذية 

املستدامة. التنمية  أهداف  والثاين عرش من  الثاين  الهدفني  تحقيق  املساهمة يف  وبالتايل  التغذية، 

ويوفر املزارعون األرسيون حوايل 80 يف املائة من إجاميل األغذية املنتجة يف البلدان النامية. كام ميكنهم 
الحفاظ  تم متكينهم من  إذا  والعاملية  املحلية  الغذائية  النظم  استدامة  تعزيز  رئيسيا يف  يلعبوا دورا  أن 
عالية  الغذائية  للمنتجات  بالنسبة  لألسواق  أفضل  وصول  ومنحهم  وتعزيزها  املحلية  مواردهم  عىل 

األصيل. مبكانها  املرتبطة  الجودة 

ينتجها  التي  باألصل  املرتبطة  للمنتجات  بالنسبة  األسواق  إىل  الوصول  لتحسني  الطرق  إحدى  وتتمثل 
املؤرشات  تطوير  يف   )SMEs( واملتوسطة  الصغرية  واملؤسسات  والرشكات  األرسيون  املزارعون  ويعالجها 
يتم  والتسميات  الشهادات  إلصدار  نظام  تسويقية،  كأداة  الجغرافية،  املؤرشات  وتشمل  الجغرافية. 
تاريخها  أو  الفريدة  املحلية  مليزاتها  املضافة  القيمة  ولتمييز  غريها  عن  لتمييزها  املنتجات  عىل  تطبيقه 
الرتبة  )مثل  الطبيعية  بالعوامل  املؤرشات  هذه  ترتبط  األحيان،  من  كثري  ويف  املميزة.  خصائصها  أو 

والتقاليد(. والخربة  املحلية  الثقافة  )مثل  البرشية  والعوامل  واملاء(  واملناخ 

وتعزيز  العمل  فرص  وخلق  اإلنتاج  موقع  تغيري  منع  إىل  يؤدي  أن  الناجح  الجغرايف  للمؤرش  وميكن 
املنتجات  عىل  الحفاظ  بفضل  وذلك  وصحية  ومتنوعة  آمنة  غذائية  نظم  يف  واملساهمة  املحلية  التنمية 

البيولوجي. والتنوع  والبيئة  التقليدية  الغذائية 

ميكن للسلطات العامة أن تلعب دورا مهام يف دعم سالسل قيمة املؤرش الجغرايف واستدامتها 
عىل مختلف املستويات

ميكن للسلطات العامة عىل الصعيدين الوطني واملحيل أن توفري إطار قانوين ومؤسيس مناسب لحامية حقوق 
امللكية الفكرية. ومن خالل السياسات الداعمة والخدمات اإلرشادية واملبادئ التوجيهية، ميكنها أيضا تعزيز 
مساهمة املؤرشات الجغرافية يف الشمولية وتوليد فرص العمل والحفاظ عىل البيئة املحلية والتنوع البيولوجي 

واملامرسات التقليدية والثقافة.

ما هي املؤرشات الجغرافية؟

»املؤرشات الجغرافية« هي عالمة تستخدم عىل السلع التي لها أصل جغرايف محدد ولديها صفات أو شهرة 
تعود إىل هذا األصل. ويتكون املؤرش الجغرايف، بشكل أكرث شيوعا، من اسم مكان املنشأ.

الصفات املحددة هي نتيجة العوامل الطبيعية أو البرشية. ومتثل املؤرشات الجغرافية بعد ذلك رصيدا جامعيا 
مرتبطا بالرتاث والشهرة املحلية.

وتتمتع املؤرشات الجغرافية بحامية حقوق امللكية الفكرية وفقا التفاق منظمة التجارة العاملية بشأن الجوانب 
املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وقانون جنيف.

يف االستدامة
ت الجغرافية 

رشا
ساهمة نظم املؤ
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المنتجات الحرجية المغذية: فاكهة الماد التي تأتي من 
كازامانس، السنغال

وتباع  السنغال،  يف  كازامانس  منطقة  من  تأيت  حرجية  مثرة  هي   )Saba senegalensis( املاد  فاكهة 
املاد  شجر  أوراق  وتستخدم  الرشاب.  أو  الحلوى  أو  العصري  أو  املرىب  مثل  معالج  كمنتج  أو  طازجة 
واملغنيسيوم  والكالسيوم  واأللياف  جيم  وفيتامني  بالطاقة  غني  املاد  ويعد  والتوابل.  املرق  تحضري  يف 

والفوسفور.

دعمت منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، يف عام 2017، مسحا لتقييم أهلية فاكهة املاد لتسجيل مؤرش 
التنسيق بني  تعزيز  الرشكاء عىل  والزراعة وغريها من  األغذية  تعمل منظمة  الحني،  جغرايف. ومنذ ذلك 
ذلك  من  الهدف  ويتمثل  املبادرة.  تنفيذ  عملية  نحو  والوطني  املحيل  الصعيدين  عىل  املصلحة  أصحاب 

املستدامة. املامرسات  املاد إىل جانب  لفاكهة  التقليدي  االستخدام  الحفاظ عىل  يف 

ماذا يقولون عن ذلك
وهي  وخارجها،  السنغال  أنحاء  جميع  يف  املاد  لفاكهة  سوق  يوجد 

إىل  مايو/أيار  من  املاد،  موسم  وخالل  املنتجني.  لصغار  الرئييس  املنتج 

لفائدة  يعمل  الكل   - والشباب  والنساء  الرجال  يعمل  سبتمرب/أيلول، 

املال  املثال، كسب قدر كبري من  للشباب، عىل سبيل  املاد. وميكن  فاكهة 

املاد  فاكهة  أن  يف  يل  بالنسبة  الرئييس  القلق  ويتمثل  دراساتهم.  ومتويل 

ولكن  األشجار،  عىل  تنمو  حرجية  فاكهة  إنها  باالنقراض.  مهدد  نوع 

الحرائق.  كازامانس يقظني ملنع هذه  الجميع يف  يكون  أن  كازامانس. ويجب  أكرث وأكرث يف  هناك حرائق غابات 

تدمر  التي  الغابات  حرائق  منع  إىل  الحاجة  حول  املعنية  املجتمعات  جميع  بني  الوعي  زيادة  إىل  بحاجة  إننا 

تلعب  أن  ويجب  والوطنيني.  املحليني  السكان  من  كبري  لجزء  بالنسبة  للدخل  مصدر  تدمر  وبالتايل  املاد  أشجار 

للجهات  ميكن  حتى  أفضل  بشكل  الفاكهة  عىل  الحفاظ  وكذلك  األنواع،  اختفاء  منع  يف  أيضا  دورها  األبحاث 

العام. مدار  عىل  إنتاجها  باملعالجة  تقوم  التي 

السنغال الدولية،  االقتصادية  إيكولوجي  كازا  مجموعة  رئيسة  سامبو،  ميمونة  السيدة 

ن جميع أنحاء العامل
ت الجغرافية م

رشا
املؤ
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كاو كاي نوي، »أرز الدجاج الصغير من هوهوفان«، 
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

الشعبية  الدميقراطية  الو  جمهورية  يف  املرتفعات  عىل  يُزرع  الدبق  األرز  من  نوع  هو  نوي  كاي  كاو 
الجبلية  والغابات  الوعرة  بالتضاريس  تتميز  والتي  البالد،  يف  الرشقية  الشاملية  هوفان  مبقاطعة 
بشكل  مختلفة  وحبوبه  متأخر،  وقت  يف  وينضج  األمطار  مياه  عىل  األرز  ينمو  ما  وعادة  الكثيفة. 
كام  تقريبا.  الشكل  وكروية  الشكل،  ومستديرة  قصرية  فهي  األخرى:  األصناف  معظم  عن  للنظر  الفت 
طابعه  بسبب  كبري  بتقدير  األرز  هذا  يحظى  ولكن  تحطيمها،  ويصعب  للكرس  مقاومة  الحبوب  أن 

املمتازة. وجودته  العطري 

 2013 من  للتنمية  الفرنسية  الوكالة  من  بتمويل  والزراعة  األغذية  منظمة  تنفذه  مرشوع  خالل  ومن 
املعالجة  الجهات  مع  بالتعاون  نوي،  كاي  كا  أرز  ينتجون  الذين  األرسيون  املزارعون  قام   ،2017 إىل 
املؤرش  مفهوم  يزال  ال  نوي.  كاي  كاو  إنتاج  وتشجيع  إلدارة  جمعيتني  بتأسيس  التجزئة،  وتجار  لألرز 
الجغرايف جديد جدا بالنسبة للبالد، وستحتاج الجمعيات الجديدة إىل مزيد من الدعم وتنمية القدرات 

الجغرايف ألرز كاو كاي نوي. التثمني الجامعي للمؤرش  لالستمرار يف االستفادة من 

ماذا يقولون عن ذلك
)أرز  نوي  كاي  كاو  بتسجيل  هوافان  يف  لألرز  األرسيون  املزارعون  يفخر 

به  القيام  ميكنهم  عام  حاليا  ويتساءلون  جغرايف.  كمؤرش  الصغري(  الدجاج 

للرتويج له بشكل أفضل.

كاو  ألرز  الجغرايف  للمؤرش  الرتويج  رئيس جمعية  كامكساي،  م. 
كاي نوي يف هوفان
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الحفاظ على التقاليد والتنوع البيولوجي في المناطق 
الجبلية في جورجيا

عىل  ترعى  التي  املحلية  السالالت  تنتجه  الذي  األغنام،  أو  البقر  حليب  من  غودا  توشتيان  يتكون جنب 
الجنب يف غودا،  ينضج  القدمية،  التقليدية  املامرسات  توشيتي يف جورجيا. ويف  الجبيل يف منطقة  العشب 
بحيث  الخارج  إىل  الداخل  من  قلبه  يتم  الذي  العجول،  جلد  أو  األغنام  جلد  من  مصنوع  كيس  وهو 
منطقة  وتقع  مميزة.  نكهة  يعطيه  مام  الناضج،  للجنب  مبارشة  مالمس  املشذب  الفرو  أو  الصوف  يكون 
يف  مرتفعة  جبال  الشامل  من  ويحدها  مرتا.   4493-1650 ارتفاع  عىل  جورجيا  رشق  شامل  يف  توشيتي 
وخصوبة  وثروة  التنوع  وتحدد  املوضعي  املناخ  عىل  كبري  بشكل  تؤثر  والتي  الكربى،  القوقاز  إقليم 

اإلقليم. واألعشاب يف  النباتات 

والتعمري  لإلنشاء  األورويب  واملرصف  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت   ،2019 إىل   2017 من  واعتبارا 
الجغرافية يف قطاع  املؤرشات  املستدامة من خالل تطوير  القيمة  بدعم مرشوع »جورجيا: دعم سالسل 
منتجات األلبان«، مبا يف ذلك مبادرة رائدة لتوشتيان غودا، تركز عىل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف وتوفري 

للشباب. فرص عمل جديدة 

ماذا يقولون عن ذلك
الجغرايف  املؤرش  حياتنا. وميثل  وبطريقة  غودا  توشتيان  بجنب  أرسنا   تفخر 

التفاعل  من  أجيال  مدار  عىل  بنيت  التي  مبعرفتنا،  الرسمي  اإلعرتاف 

جمعية  يف  ورشكايئ  مثيل  الشباب  مينح  إنه  املحلية.  وسالالتنا  جبالنا  مع 

الحفاظ  عىل  يساعدنا  مام  األسواق،  بشأن  أفضل  تصورات  غودا  توشتيان 

عملية  متثل  كام  املرتفعة.  توشيتي  جبال  يف  حياتنا  وأسلوب  تقاليدنا  عىل 

ومناقشة  جامعي  عمل  لبناء  رائعة  تجربة  لنا  بالنسبة  الجغرايف  املؤرش 

السلطات  مع  والتنسيق  املواصفات  خالل  من  لدينا  الجنب  أصالة  عىل  للحفاظ  عليها  واالتفاق  املشرتكة  القواعد 

املامرسات. لتحسني  العامة 

لجنب  الجغرايف  واملؤرش  التعاونية  االزنيستايف  جمعية  وممثل  غودا  توشتيان  صانع  أبوليدز،  كاكا 
عن  بالنيابة  غودا  توشتيان  لجنب   )Dairy Resistance( ريزيستانس  دايري  جائزة  يقبل  غودا، 
جمعية االزنيستايف التعاونية يف مهرجان جنب الغذاء البطيئ )Slow Food Cheese( يف عام 2017.
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أول تسمية منشأ محمية ألصل القهوة في ماركاال، 
هندوراس

أول  األصليني  لينكا  سكان  وموطن  لهندوراس  الغربية  املرتفعات  يف  الواقعة  مارساال،  بلدية  منح  تم 
يف  القهوة  منتجي  جمعية  طلب  عىل  بناء  وذلك   ،2005 عام  يف  للنب  العامل  يف  محمية  منشأ  تسمية 
املزارعون  أسايس  بشكل  ينتجه  مميزة،  عطرية  نكهة  ذو  املرتفعات  من  بن  هو  مارساال  وبن  مارساال. 
أصحاب الحيازات الصغرية )92 يف املائة من منتجي النب لديهم أقل من خمسة هكتارات(. كام أنها أول 

الوسطى. قانونا يف هندوراس وأمريكا  بها  االعرتاف  يتم  تسمية منشأ 

قضايا  ملعالجة  املنطقة  يف  املبادرات  من  العديد  يف  مارساال  يف  القهوة  منتجي  جمعية  وتشارك 
والخاص.  العام  القطاعني  مع  التحالفات  من خالل  املحلية  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  االستدامة 
املحليني  املصلحة  وأصحاب  مارساال  يف  القهوة  منتجي  جمعية  والزراعة  األغذية  منظمة  ودعمت 
إطار  باستخدام  وذلك  مارساال،  منطقة  يف  للنب  املستدام  لإلنتاج  املحتملة  القضايا  تحديد  يف  اآلخرين 
سياق  مع  يتكيف  محدد  نهج  جانب  إىل  والزراعية  الغذائية  النظم  استدامة  لتقييم  املنظمة  عمل 

الجغرايف. املؤرش 

ماذا يقولون عن ذلك
نظام  تشخيص  يف  االستدامة  حول  واملناقشات  املقابالت  ساعدتنا  لقد 

املؤرش الجغرايف الخاص بنا بوضوح  وميكننا اآلن تحديد التحديات والنقاط 

الجغرايف.  املؤرش  بتأثريات  األمر  يتعلق  عندما  أفضل  بشكل  الحرجة 

سمة  وهي  أقوى،  اآلن  معا  القرارات  التخاذ  التشاركية  عمليتنا  وأصبحت 

أساسية للحوكمة الرشيدة ومهمة لنجاحنا. لقد اتفقنا بشكل جامعي عىل 

القضايا ذات األولوية التي يجب معالجتها، مثل الحفاظ عىل النظام البيئي 

إلنتاج النب والحاجة إىل استخدام أفضل وتنظيم صحيح للمؤرش الجغرايف. 

كام وضعنا خطة اسرتاتيجية مع املؤرشات، ويعمل مجلس إدارتنا عىل تطوير اتصاالت محددة حول مفاهيم املؤرش 

وحتى  تصديره  أو  تحميصه  النب،  إنتاج  ذلك  كان  سواء  الحتياجاتهم،  وفقا  أعضائنا  تدعم  أن  ميكن  التي  الجغرايف 

الخاصة  إسرتاتيجيتنا  يف  أعضاؤنا  يشارك  حيث  املدى،  طويلة  رؤيتنا  العمل  هذا  دعم  وبالفعل  التجارية.  الوساطة 

باالستدامة، كام وفروا األساس للتعاون مع مامريس االستدامة والجهات املانحة والحكومات واملؤسسات األخرى.

الجغرايف لنب مارساال املؤرش  زويال مورينو، مديرة جمعية 
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تطوير استراتيجية قارية لنظم المؤشرات الجغرافية في أفريقيا
بدعم من منظمة األغذية والزراعة، أعد االتحاد األفريقي اسرتاتيجية قارية للمؤرشات الجغرافية، مع ثالثة أهداف 
رئيسية هي: )1( تعزيز التواصل بني أصحاب املصلحة املعنيني باملؤرشات الجغرافية عىل املستوى الوطني، )2( 
الحفاظ عىل املنتجات التقليدية وترويجها يف األسواق املحلية، )3( وضع تلك املنتجات يف األسواق الدولية. وأقر 
االتحاد األفريقي هذه االسرتاتيجية يف أكتوبر/ترشين األول 2017. ومنذ ذلك الحني، تم وضع خطة عمل لتنفيذ 
االسرتاتيجية. وتشمل املنظامت املعنية االتحاد األفريقي واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية واملنظمة اإلقليمية 
للتنمية  الفرنسية  والوكالة  الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة  األوروبية  واملفوضية  الفكرية  للملكية  األفريقية 

ومنظمة األغذية والزراعة.

هناك حاجة حاليا إلقرار رؤية مشرتكة شاملة عىل املستوى القاري إلضفاء الرشعية السياسية عىل مشاريع 
املؤرش الجغرايف وتطوير السياسات. وتعتمد عملية اإلسرتاتيجية القارية عىل مشاركة الجهات الفاعلة 
األفريقية الرئيسية عىل املستويني القاري واإلقليمي. وتشكل نتائج اإلسرتاتيجية أساس لخطة عمل تم 

إعدادها مع جميع الرشكاء املعنيني وينبغي تنفيذها ملدة خمس سنوات، بدءا من عام 2019.

األفريقي،  االتحاد  مفوضية  لدى  والزراعة  الريفي  االقتصاد  قسم  يف  السياسات  مسؤولة  أكولو،  ديانا 

الحاصلة عىل نسخة من االسرتاتيجية القارية للمؤرشات الجغرافية يف أفريقيا

نظم المؤشرات الجغرافية باعتبارها محفزا لسالسل القيمة الضمنية
كجزء من تعاون املنظمة مع املرصف األورويب لإلنشاء والتعمري، تم تنفيذ عدد من مشاريع املساعدة التقنية 
كمحفر  الجغرافية  املؤرشات  عىل  الرتكيز  مع  وتركيا،  األسود ورصبيا  والجبل  وجورجيا  كرواتيا  مثل  بلدان  يف 
املشاريع  هذه  ودعمت  الخاص.  االستثامر  لتعزيز  التمكينية  البيئة  ودعم  املستدامة  القيمة  سالسل  لتطوير 
مستوى  ورفع  املستدامة  الجغرافية  للمؤرشات  وأنظمة  سياسات  لوضع  سليم  وقانوين  مؤسيس  إطار  تطوير 
لتعزيز  حمالت  تنفيذ  تم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الوطني.  املستوى  عىل  الجغرافية  املؤرشات  بفوائد  الوعي 
والحفاظ  املرتفعة  الدخول  مثل  الجغرافية  للمؤرشات  التجريبية  واملنتجات  القيمة  لسالسل  املحلية  الفوائد 

السياحة. املحتملة مع قطاع  الجديدة  السوق  املحلية وروابط  والدراية  املوارد  عىل 

يعد املؤرش الجغرايف أداة قوية للحفاظ عىل التقاليد الريفية واملعرفة اإلقليمية املتخصصة، مع توليد األعامل 
يف وقت واحد. ويرسنا أن نكون جزءا من عملية تقوم أيضا بالكثري لبناء أوجه التآزر بني أصحاب الحيازات 

الصغرية ورشكات األعامل الزراعية الكربى.

ناتاليا جوكوفا، رئيسة قسم الصناعات الزراعية يف املرصف األورويب لإلنشاء والتعمري

استراتيجية االستدامة العالمية لنظام المؤشرات الجغرافية
رابطة   500 حوايل  ومتثل  جنيف  يف  مقرها  حكومية  غري  منظمة  وهي   ،)OriGIn( أوريجن  منظمة  تتعاون 
والزراعة  األغذية  منظمة  مع  دولة،   40 من  الجغرافية  باملؤرشات  املرتبطة  األخرى  واملؤسسات  للمنتجني 
لتوفري دعم وأدوات ملموسة ملساعدة منتجي املؤرشات الجغرافية يف معالجة قضايا االستدامة، وذلك متشيا 

املستدامة. التنمية  وأهداف  والزراعية  الغذائية  النظم  استدامة  لتقييم  املنظمة  إطار  مع 

تعد املؤرشات الجغرافية يف وضع اسرتاتيجي لالستجابة لتحديات االستدامة يف عرصنا، بل ومتثل منوذجا 
للقطاعات االقتصادية األخرى التي تبارش هذه العملية. وهذا ال يعني أن املؤرشات الجغرافية مستدامة 
بالتعريف، لكن الطريقة التي ينسق بها املنتجون فيام بينهم يف أراضيهم للحفاظ عىل منتجاتهم ومواردهم 
املحلية والرتويج لها هي األساس ملسار االستدامة. وتهدف اسرتاتيجية املؤرشات الجغرافية لالستدامة إىل 

زيادة وعي املنتجني وقدرتهم عىل تحديد أولويات االستدامة وتطوير اسرتاتيجيات للتحسني املستمر.

ماسيمو فيتوري ، املدير اإلداري للمنشأ

يس
أوجه التعاون الرئي



املواد املرجعية

مواد التوجيه

الربط بني الناس واألماكن واملنتجات
إرشادات حول األساليب واألدوات العملية إلنشاء وإدارة املؤرشات الجغرافية املستدامة، بدءا من تحديد املنتجات 

املحتملة ووصوال إىل تسجيلها.

متوفر عىل الرابط:
 www.fao.org/docrep/013/i1760e/i1760e.pdf

متوفر أيًضا باللغات: 
الفرنسية، اإلسبانية، الكرواتية، البولندية، الروسية.

تعزيز النظم الغذائية املستدامة من خالل املؤرشات الجغرافية. تحليل اآلثار االقتصادية
دراسة عن التأثري االقتصادي لتسع عمليات مؤرشات جغرافية حول العامل وفوائدها االقتصادية واالجتامعية للمناطق 

الريفية والتنمية املستدامة.

متوفر عىل الرابط:
 www.fao.org/3/I8737EN/i8737en.pdf

التدريب عىل املنتجات املرتبطة باألصل: أدوات لنهج تشاريك
مجموعة من أربعة أدلة حول كيفية تنظيم وتنفيذ التدريب التشاريك ألصحاب املصلحة املحليني عىل تعزيز الجودة 

املرتبطة باألصل واملؤرشات الجغرافية املستدامة.

متوفر عىل الرابط:
 www.fao.org/3/a-au693e.pdf .الكتاب )1(: مقدمة

 www.fao.org/3/a-bp125e.pdf .الكتاب )2(: أوراق للمدربني
 www.fao.org/3/a-bp124e.pdf .الكتاب )3(: املحتوى

 www.fao.org/3/a-bp126e.pdf .الكتاب )4(: أوراق مترين

تحديد املنتجات املرتبطة باألصل وإمكانية تطويرها: منهجية لقوائم الجرد التشاركية
نهج تشاريك منهجي إلرشاك الجهات الفاعلة املحلية يف تحديد املنتجات ذات الجودة املرتبطة باألصل.

متوفر عىل الرابط:
www.fao.org/3/a-au686e.pdf

متوفر أيضا باللغات: 
الفرنسية واإلسبانية.

الربط بني األشخاص بالنسبة للمنتجات عالية الجودة: هيئات مستدامة بني املهنيني للمؤرشات الجغرافية 
واملنتجات املرتبطة باألصل

سلسلة من خمسة أدلة حول كيفية تطوير إجراءات للحفاظ عىل املنتجات عالية الجودة والرتويج لها، مع املفاهيم 
والتوصيات واألمثلة العملية من جميع أنحاء العامل وكذلك متارين التقييم الذايت.

متوفر عىل الرابط:
 www.fao.org/3/a-i7060e.pdf .الكتاب )1(: مقدمة

 www.fao.org/3/a-i7061e.pdf .الكتاب )2(: املحتوى والنظرية
 www.fao.org/3/a-i7062e.pdf .الكتاب )3(: مالحظات املدربني

 www.fao.org/3/a-i7063e.pdf .الكتاب )4(: أوراق مترين
 www.fao.org/3/a-i7064e.pdf .الكتاب )5(: دراسات الحالة
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لمزيد من المعلومات
www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program :يرجى زيارة الرابط

GI@fao.org Food-chain-crisis@fao.org  :االتصال


