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النشرة اإلخبارية
نشـرة شهريـة تصدر عـن املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ـ السنة التاسعة عشر ـ العدد الثاني والثالث  - صفر وربيع أول1431هـ املوافق فربايرومارس )شباط وآذار( 2010

أكد معالي الربوفسري إبراهيم أمحد عمر وزير العلوم والتقانة، لدى استقباله معالي الدكتور طارق بن موسى 
الزدجالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد املرافق ملعاليه يوم االثنني األول من فرباير 2010، 
على دور املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف دعم التنمية الزراعية وحتقيق األمن الغذائي يف الوطن العربي 
مشريًا إىل أن الثروة السمكية يف الوطن العربي تشكل مصدرا هاما يف إنتاج الغذاء وتوفري فرص العمل، وحتقيق 

عائدات من النقد األجنيب وذلك عن طريق التنمية السمكية واستزراع وتربية األمساك. 

بروفسري إبراهيم أمحد عمر يؤكد دعم وزارة العلوم والتقانة 
جلهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

يف جماالت التنمية الزراعية والغذائية

كما ثـمن معالي الوزير دعم معالي الدكتور املدير العام 
املنظمة  اختصاص  جمال  يف  السودان  يف  التنمية  ملسرية 
يف  التنموية  الربامج  ملساندة  جهود  من  ميكن  ما  وبذله 
جمال الزراعة والثروة احليوانية والسمكية وموارد املياه 

على مستوى الوطن العربي. 

املنظمة  إن  الزدجالي  الدكتور  معالي  أكد  جانبه  من 
ستعمل على تشجيع وجذب االستثمارات لتنمية الثروة 
يف  مساهمتها  لزيادة  السودان  جبمهورية  السمكية 
تعزيز ودعم األمن الغذائي العربي وستدعم برامج البحوث 
خيدم  مبا  املشرتكة  التطبيقية  السمكية  والدراسات 
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املائية إضافة  األحياء  السمكي وتربية  االستزراع  والتوسع يف  السمكية وخمزناتها  املوارد  استثمار ومحاية وصيانة 
إىل دعم وتشجيع االستثمار والتبادل التجاري ملنتجات األمساك بني الدول العربية. مؤكدا ضرورة العمل على إجياد 
العديد من املختربات كمخترب لضبط اجلودة وخمترب إلنتاج االصبعيات باإلضافة إىل مركز تدريب متكامل تعود 

فائدته جلمهورية السودان خاصة والوطن العربي بصفة عامة. 

كما أكد  اخلرباء بهيئة حبوث الثروة احليوانية – مركز حبوث األمساك التابع لوزارة العلوم والتقانة الذين شاركوا 
الزدجالي هو أول مدير عام للمنظمة يقوم بزيارات ميدانية للمشاريع  اللقاء  أن معالي الدكتور طارق بن موسى  يف 
وجيالس اخلرباء على ارض الواقع مثمنني هذا املوقف ومرحبني بزيارات ومقرتحات معاليه يف كل األوقات .  من ثم دار 
نقاش مستفيض بني خرباء وزارة العلوم والتقانة وخرباء املنظمة، مّت فيه تبادل اخلربات واستعراض وتشخيص الوضع 
الّراهن والرؤى املستقبلّية لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكّية يف السودان متطرقني إىل املصايد الطبيعّية واالستزراع 
والبيئة املائّية، وقد خلص اللقاء إىل العديد من التوصيات، وأشاد املشاركون بالدور الذي ظّلت تنهض به املنّظمة يف دعم 

وتعزيز القدرات العربّية يف قطاع األمساك واألحياء املائّية. 

الدكتور  معالي  قام  اللقاء  ختام  ويف 
مدير عام املنظمة بتقديم درع املنظمة 
لإلجناز  الزراعية  للتنمية  العربية 
على  تقديرًا  الوزير  الربوفسري  ملعالي 
املنظمة  وبرامج  جهوده يف دعم خطط 
ختصيص  شأن  يف  بذله  ما  وخباصة 
من  سامية  مكرمة  األرض،  من  قطعة 
الربنامج  لتنفيذ  السودان  مجهورية 
العربي لالستزراع السمكي يف املياه 

العذبة.
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الدول  جلامعة  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  عقد 
املستوى  على   )85( العادية  دورته  اجتماع  العربية 
فرباير،   11–-  7 الفرتة  خالل  الكويت  دولة  يف  الوزاري 
هذا  يف  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  شاركت  وقد 
موسى  بن  طارق  الدكتور  معالي  ترأسه  بوفد  االجتماع 

الزدجالي مدير عام املنظمة. 

خاطب االجتماع معالي األمني العام جلامعة الدول العربية 
االقتصادية  الكويت  قمة  أن  مؤكدًا  موسى  عمرو 
االقتصادي  للعمل  جديدا  نهجا  أرست  والتنموية 

واالجتماعي والتنموي العربي.

املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك يف اجتماع اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
الدورة العادية )85(

 تضمن تقرير األمني العام للمجلس يف هذه الدورة عددا 
من التوصيات اهلامة من بينها متابعة تنفيذ قرارات الدورة 
التمويل  لتوفري  األعضاء  الدول  ودعوة  للمجلس   )84(
لربامج خفض الفقر وخباصة يف الدول العربية األقل منوًا، 
العربي  االستثمار  فرص  وزيادة  العربية  التجارة  تعزيز 
العديد  يف  االقتصادي  القطاع  أنشطة  وحبث  البيئي، 
املعلومات  وتقنية  والتجارة  االستثمار  مثل  اجملاالت  من 
منظمات  وجمال  املعلومات،  وقواعد  والطاقة  واالتصاالت 
املرأة  وجماالت  الفكرية  وامللكية  العربي  االحتاد 

واألسرة والطفل. 

مشاركة املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف ورشة العمل ملراجعة اإلسرتاتيجية 
القومية ملكافحة أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة

مجهورية مصر العربية – القاهرة -18 فرباير 2010م

الدكتور  الزراعية ممثلة يف  للتنمية  العربية  املنظمة  شاركت 
زكريا القنواتي اخلبري مبكتب صحة احليوان يف فعاليات ورشة 
العمل اخلاصة مبراجعة اإلسرتاتيجية القومية ملكافحة أنفلونزا 
الطيور شديدة الضراوة يف    2010/2/18م مبدينة القاهرة. شارك 
يف ورشة العمل 80 خبريًا ميثلون منظمات األغذية والزراعة لألمم 
واملنظمة  الزراعية,  للتنمية  العربية  واملنظمة  الفاو(,  املتحدة) 
األمريكية  والوكالة  واليونسكو,  حليوانية,  للصحة  العاملية 
واملعمل  البيطرية,  للخدمات  العامة  واهليئة  الدولية,  للتنمية 

املركزي للرقابة على اإلنتاج الداجين.

على  الرتكيز  مت  كما  املعدلة,  اإلسرتاتيجية  عرض  مت  حيث 
تقليل تعرض الدواجن إلي الفريوس من خالل إجراءات األمن الوقائي 

احليوي, وحتسني إدارة سلسلة األسواق والتصدي للبؤر املرضية.

وأكد اخلرباء على ضرورة تقييم ومراجعة اإلسرتاتيجية املعمول بها والتعرف على املعوقات اليت واجهت تطبقها خالل 
الفرتة السابقة.

وأشار الدكتور زكريا خبري املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبكتب صحة احليوان على استعداد املنظمة الدائم 
الطيور  أنفلونزا  خاصًة  للحدود,  العابرة  الوبائية  األمراض  ملكافحة  القومية  املشاريع  تنفيذ  على  واإلشراف  لإلعداد 

شديدة الضراوة.

وأبدي كل من الدكتور خوان لوبروث رئيس اخلدمات البيطرية مبنظمة األغذية والزراعة, والدكتور حسن عيداروس 
ممثل املنظمة العاملية للصحة احليوانية حرصهما على تفعيل التعاون املشرتك بني املنظمة ومنظمة األغذية والزراعة 

واملنظمة العاملية للصحة احليوانية.
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اجتمع األستاذ الدكتور حسن عيداروس مستشار املنظمة العاملية للصحة احليوانية وممثلها يف ورشة العمل اخلاصة 
مبراجعة اإلسرتاتيجية القومية ملكافحة مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة مبصر,مدينة القاهرة يوم 2010/2/18م 

مبعالي الدكتور طارق بن موسي الزدجالي مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتناول االجتماع سبل تفعيل التعاون بني املنظمة العاملية للصحة احليوانية واملنظمة العربية للتنمية الزراعية, كما 
ومنتجاتها  احليوانية  الثروة  على  وأثرها  احليوان  بصحة  املتعلقة  للمشاكل  املتزايدة  األهمية  إلي  االجتماع  تطرق 
للتنمية  العربية  املنظمة  مشروع  االجتماع  تضمن  كما  العربية.  الدول  بني  البينية  التجارة  حركة  على  وتأثريها 
اسرتشادي  قانون  وإعداد  العربية  الدول  يف  البيطري  احلجر  جمال  يف  البيطرية  والتشريعات  القوانني  لتطوير  الزراعية 

موحد لتعزيز اإلجراءات احملجرية بني الدول العربية.

اجتماع مستشار املنظمة العاملية للصحة احليوانية مبدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
ضمن فعاليات ورشة العمل اخلاصة مبراجعة اإلسرتاتيجية القومية ملكافحة مرض أنفلونزا 

الطيور شديدة الضراوة
مجهورية مصر العربية – القاهرة 2010/2/18م

األغذية  الزراعية وفد منظمة  للتنمية  العربية  املنظمة  الزدجالي مدير عام  بن موسي  الدكتور طارق  استقبل معالي 
والزراعة املشارك يف ورشة العمل حول مراجعة اإلسرتاتيجية القومية ملكافحة مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة يوم 

الوفد كل من: القاهرة  . ضم  العربية, مبدينة  2010/2/18م جبمهورية مصر 

الدكتور خوان لوبروث رئيس اخلدمات البيطرية, والدكتور دومينيك  برجيون  كبري ضباط العمليات قسم عمليات 
الطؤاري, والدكتور بلما جوبري ماكونن رئيس فريق أكساد مصر.

هدفت الزيارة إلي حبث سبل أوجه التعاون بني املنظمة العربية ومنظمة األغذية والزراعة يف جمال مكافحة األمراض 
احليوانية العابرة للحدود يف منطقة الشرق األوسط. 

لقاء مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بوفد منظمة األغذية والزراعة املشارك بورشة 
العمل اخلاصة مبراجعة اإلسرتاتيجية القومية ملكافحة مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة

مجهورية مصر العربية – القاهرة 2010/2/18م

يف  ممثلة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  شاركت 
املهندس أمحد حيي عبد اجمليد اخلبري بإدارة األمن الغذائي 
يف املؤمتر العربي لالستثمار والتنمية يف جنوب السودان 
حتت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع احلكومة 
انطلقت  والذي  السودان  جنوب  حكومة  و  السودانية 
لقرار  تنفيذا   2010/2/23 املوافق  الثالثاء  يوم  أعماله 
الدول  دعا  والذي   )2008 )مارس  بسوريا  العربية  القمة 
إىل  العربية  واالستثمار  التمويل  ومؤسسات  والصناديق 
اإلسهام يف تنمية جنوب السودان، وأيضا إدراكا ألهمية 
دور القطاع اخلاص العربي و املستثمرين ورجال األعمال 
و  السودان  التنمية يف جنوب  و  يف دفع عجلة االستثمار 

املساهمة يف تنمية اجلنوب وجعل الوحدة خيارا جاذبا.

 مشاركة املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف املؤمتر العربي
 لالستثمار والتنمية يف جنوب السودان

خاطب اجللسة االفتتاحية النائب األول ورئيس حكومة 
اجلنوب الفريق سلفاكري ميارديت حيث دفع بكثري من 
االقتصادية  الروابط  مجيع  بقاء  بإمكانية  التطمينات 
تأثر  عدم  جبانب  واجلنوب  الشمال  بني  والثقافية 
االستثمارات العربية العاملة يف اجلنوب بنتيجة االستفتاء 
نصت  السالم  اتفاقية  أن  وأكد  2011م.  عام  يف  املقرر 
السودان،  جنوب  ألهل  جاذبة  الوحدة  جعل  ضرورة  على 
العربية  اجلامعة  على  فإن  وبالتالي  إرادتهم،  واحرتام 
ألجل  تعمل  أن  االتفاقية  تلك   على  شاهدة  كانت  اليت 
حتقيق ذلك، معربا عن أمله يف تدفق استثمارات عربية 

يف مجيع اجملاالت.
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   ويف خطابه أعلن األمني العام جلامعة الدول العربية معالي 
السيد عمرو موسى قرار اجلامعة العربية بتوفري منح دراسية 
األعمال  رجال  رغبة  جبانب  السودان  جنوب  من  للطالب 
تنمية  مسرية  يف  املشاركة  يف  العربي  األعمال  وجمتمع 
جنوب السودان. وأكد إنه قد اصطحب يف معيته عددًا من 
املستثمرين العرب ومؤسسات القطاع اخلاص، باإلضافة إىل 

املنظمات العربية املتخصصة الناشطة يف جمال التنمية. 

ومت استعراض املشروعات االستثمارية اليت قامت حكومة 
ويف  تنفيذها.  أولويات  ومناقشة  بإعداد  السودان  جنوب 
و  للمؤمتر  اخلتامي  البيان  أصدر  املؤمتر  جلسات  ختام 
التنمية و  العربي يف إحداث  الدور  الذي أكد على أهمية 
االستقرار يف جنوب السودان واعتبار التعهدات اليت قطع بها 

رئيس حكومة اجلنوب متثل خلفية للدور العربي كما 
الواردة  الضمانات  و  االستثمار  قانون  البيان  استعرض 
فيه ثم املشروعات حيث جاءت مشروعات األمن الغذائي و 
التنمية الزراعية مبا فيها الثروة احليوانية خاصة يف جمال 
اخلدمات الصحية و البيطرية و إقامة البنيات الالزمة لذلك 
البنيات  يف  االستثمار  وجبانب  حديث  آلي  مسلخ  وإقامة 
وكذلك  و  النقل  و  الطاقة  و  الطرق  جمال  يف  األساسية 
وفى  االولويات  تلك  راس  على  التأهيل  و  الفين  التدريب 
قيام  العربية  الدول  جلامعة  العام  األمني  أكد  اخلتام 
مت  ما  تنفيذ  مبتابعة  هلا  التابعة  املنظمات  و  اجلامعة 
العربية و  االتفاق عليه عرب وحدة متابعة تضم اجلامعة 

مكتبها باجلنوب ووزير االستثمار حبكومة اجلنوب.

الدكتور  معالي  قام  السودان  جلمهورية  زيارته  إطار  يف 
اللبنانية  باجلمهورية  الزراعة  وزير  حسن  احلاج  حسني 
الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  مقر  إىل  رمسية  بزيارة 
حيث كان يف استقباله سعادة املدير العام املساعد ومدراء 
24 فرباير  اإلدارات باملنظمة وعدد من اخلرباء، يوم األربعاء 

.2010

ومت عقد اجتماع خالل الزيارة رحب فيه سعادة املدير العام 
عدم  عن  معتذرًا  له،  املرافق  والوفد  الوزير  مبعالي  املساعد 
عام  مدير  الزدجالي  موسى  بن  طارق  الدكتور  متكن 
املنظمة عن استقباله الرتباطه مبواعيد أخرى خارج البالد، 
سعادة  وتطرق  املنظمة،  ملقر  زيارته  الوزير  ملعالي  شاكرُا 

معالي الدكتور حسني احلاج حسن وزير الزراعة باجلمهورية اللبنانية
يزور املنظمة العربية للتنمية الزراعية
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األمن  حتقيق  يف  املنظمة  دور  إىل  املساعد  العام  املدير 
وجهودها  العربي  الوطن  يف  الذاتي  واالكتفاء  الغذائي 
العربي  والغذائي  الزراعي  التكامل  حتقيق  جمال  يف 
تطرق  كما  والسمكية،  الزراعية  السياسات  وتوحيد 
التنافسية  القدرة  لتحقيق  الرامية  املنظمة  جهود  إلي 
العاملية،  لألسواق  للنفاذ  العربية  الزراعية  للمنتجات 
باحتياجات  والوفاء  العربي  الزراعي  التكامل  وحتقيق 
الدول العربية من السلع الغذائية، وأشار يف هذا اخلصوص 
للعقدين  العربية  الزراعية  التنمية  اسرتاتيجية  إىل 
الطارئ  الربنامج  إىل  باإلضافة   ،2025 –  2005 القادمني 

لألمن الغذائي. 

حسن  احلاج  حسني  الدكتور  معالي  أكد  جانبه  من 
ضرورة  كلمته  يف  اللبنانية  باجلمهورية  الزراعة  وزير 
الغذائي  األمن  وحتقيق  الزراعية  التنمية  على  التأكيد 
لعمل  رؤيته  بأن  معاليه  صرح  كما  العربي،  الوطن  يف 
العربي،  الغذائي  األمن  حتقيق  يف  تتلخص  املنظمة 

وتأمني  الغذاء،  تأمني  يتضمن  الذي  الشامل  مبفهومها 
بتكلفة  السلع  إتاحة  الغذاء،  وسالمة  السلع،  انسياب 
من  املزيد  بذل  ضرورة  مؤمنًا  اجلوع،  من  للحد  معقولة 
جتابه  اليت  الطبيعية  واآلفات  التصحر،  ملكافحة  اجلهود 
العامل والوطن العربي.  مؤكدًا على دور املنظمة العربية 
امن  لتحقيق  العربية  اجلهود  دعم  يف  الزراعية  للتنمية 
غذائي عربي،  وحتقيق التكامل الزراعي العربي. ويف 
ختام حديثه أعرب معاليه عن شكره وتقديره حلفاوة 
الضيافة وكرم االستقبال معربًا عن سعادته بزيارة مقر 

املنظمة. 

إدارة  مدير  عطية  احلاج  الدكتور  االجتماع  خالل  قدم 
املنظمة  الدولي بالتكليف عرضًا تعريفيًا عن  التعاون 
بزيارة  معاليه  قام  زيارته  ختام  ويف  وبراجمها،  وأهدافها 
طرأت  اليت  التطورات  على  والتعرف  املنظمة  مكتبة 

عليها. 

يف  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  شاركت 
الدولي  احلدائق  معرض  لفعاليات  املصاحبة  الندوة 
فرباير   28  –  26 الفرتة  خالل  البحرين  مبملكة 
2010 واليت تفضلت بافتتاحه صاحبة السمو امللكي 
األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب 
اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفـة ملك مملكة 
مستشار  عوف  أبو  عباس  الدكتـــور  وقام  البحرين،  
بتقديم  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير 
الغذائي  واألمن  املستدامة  الزراعية  التنمية  عن  ورقة 

بالوطن العربي. 

مشاركة املنظمة العربية للتنمية الزراعية بفعاليات 
معرض احلدائق الدولي مبملكة البحرين




