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1إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

االفتتاحية

نشرة شهرية تصدر عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية  -  السنة السادسة عشر  - العدد الثاني عشر  نوفمرب - ديسمرب )تشرين ثان - كانون اول( 2007

حدث الشـــهر

زراعي  تارخيي  حدث  أهم  يشهد   2007 عام 
عربي

األيام  هذه  حنتفل  الذي   ،2007 عام  شهد 
أهم   ،2008 اجلديد  العام  وإستقبال  بوداعه 
عقود  عدة  منذ  عربي  زراعي  تارخيي  حدث 
اليت  العربية،  القمة  موافقة  وهو  أال  الزمان،  من 
العربية  باململكة  الرياض  إنعقدت يف مدينة 
2007، على  )آذار(  مارس  السعودية خالل شهر 
اسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة 
للعقدين القادمني، اليت أعدتها املنظمة العربية 
الصادر  التكليف  بناًء على  الزراعية  للتنمية 

هلا من أصحاب الفخامة والسمو القادة العرب.
ومن متابعتنا لألحداث الزراعية العربية   
التنمية  قضية  أن  جند  األخرية،  الفرتة  يف 
قد  العربي  الغذائي  واألمن  املستدامة  الزراعية 
يف  خاصة  العرب،  القادة  إهتمامات  تصدرت 
الذي  للدور احملوري  الثالثة، وذلك  بداية األلفية 
التطورات  مع  التفاعل  الزراعي يف  امللف  يلعبه 
أن  جند  حيث  املتالحقة،  والدولية  اإلقليمية 
تونس  قمة  خالل  أصدروا  قد  العرب  القادة 
)2004( بيان قمة تونس حول التنمية الزراعية 

املستدامة واألمن الغذائي يف الوطن العربي.
بقضايا  العرب  القادة  إهتمام  وتواصل   
قمة  قرار  فأصدروا  العربية،  الزراعية  التنمية 
بتكليف  يقضي  الذي   )2005( اجلزائر 
العربية  للمنظمة  العمومية  اجلمعية 
العرب( بإعداد  الزراعة  الزراعية )وزراء  للتنمية 
اسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة 
يعزز  مبا   ،2025-2005 القادمني  للعقدين 
العربية  الزراعية  للمنتجات  التنافسية  القدرة 
التكامل  وحيقق  العاملية،  لألسواق  النفاذ  يف 
الدول  باحتياجات  والوفاء  العربي،  الزراعي 

العربية من السلع الغذائية.

املنظمة العربية للتنمية الزراعية
تشارك يف املؤمتر العام )34( ملنظمة الفاو

روما – إيطاليا 2007/11/24-17

تلبية للدعوة املوجهة هلا من منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة،  شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بوفد 
على مستوى عال، برئاسة معالي الدكتور سامل اللوزي 
ملنظمة  العام  املؤمتر  فعاليات  يف  للمنظمة،  العام  املدير 
الرابعة  األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( يف دورته 
– إيطاليا، خالل  اليت انعقدت يف مدينة روما  والثالثني 
مبشاركة   ،2007 ثان(  )تشرين  نوفمرب   24-17 الفرتة 
ممثلني عن )180( دولة عضو يف منظمة الفاو، وما يزيد 
وغري  احلكومية  الدولية  للمنظمات  ممثل   )50( عن 

احلكومية.
وقد ألقى معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام   
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمة املنظمة يف 
املؤمتر، حيث توجه يف مستهلها خبالص عبارات الشكر 
املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  ملنظمة  والتقدير 
على  الزراعية،   للتنمية  العربية  للمنظمة  الشقيقة 
الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  دعوتها  كريم 
للمشاركة يف أعمال هذا املؤمتر العام واحملفل الدولي، 
الغذائي  واألمن  الزراعية  التنمية  قضايا  حول  للتفاكر 
واملائي بهدف التوصل إىل األساليب والربامج اهلادفة لتوفري 
الغذاء اآلمن، وحتقيق التنمية املستدامة، والتخفيف من 
حدة الفقر ووطأة اجلوع وندرة املياه لسكان العامل عامة 
وللفئات األكثر تضررًا يف اجملتمعات الريفية على وجه 
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 )بقية حدث الشهر(
الزراعة العربية، فقد باشرت  القادة العرب بواقع ومستقبل  وعلى هذه اخللفية املتمثلة يف أقصى درجات االهتمام من 
الثقة  بهذه  واالعتزاز  الفخر  ميلؤها  التارخيية،  املهمة  بهذه  القيام  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  احلالية  اإلدارة 
الغالية اليت طوقها بها القادة العرب يف هذه الفرتة الدقيقة من تاريخ األمة العربية. ووفاًء منها بهذا االلتزام التارخيي فقد 
قامت املنظمة بإعداد اسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني، مستنرية ومستهدية بقرارات 
واالجتماعي.  االقتصادي  واجمللس  التنفيذي،  وجملسها  العمومية،  مجعيتها  يف  املتمثلة  التشريعية  أجهزتها  وموجهات 
ومت تتويج هذه اجلهود بقرار القمة العربية باملوافقة على االسرتاتيجية يف اجتماعها بالرياض عام 2007، واعتبار هذه 

االسرتاتيجية جزءًا من االسرتاتيجية املشرتكة للعمل االقتصادي واالجتماعي العربي.
وتأمل املنظمة العربية للتنمية الزراعية أن متثل هذه االسرتاتيجية، اليت تعد األوىل من نوعها يف الوطن العربي،   
االنطالقة احلقيقية لتفعيل وتطوير العمل العربي املشرتك، يف ظل املتغريات اإلقليمية والدولية املؤثرة على القطاع 

الزراعي العربي.

)بقية حدث الشهر(
وتطرق معالي الدكتور املدير العام،  يف كلمته، إىل معاناة املنطقة العربية من شح يف املوارد املائية، وفجوة   
تقنية تنعكس سلبًا على إنتاجيتها ومردوديتها الزراعية، مشريًا إىل موجة االرتفاع املطرد يف األسعار العاملية لغالبية 
السلع الغذائية األساسية، وتوجه معاليه بالدعوة إىل أهمية التوصل إىل اآلليات املناسبة لضبط واستقرار األسواق العاملية 
للسلع الغذائية، وخباصة احلبوب سواء الغذائية أو العلفية، متناواًل جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف مساعدة 
دوهلا األعضاء لزيادة إنتاجها يف مواجهة حتديات نقص الغذاء،  جبانب اهتمامها بتعزيز التنسيق والتكامل الزراعي 
الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  القائم بني  والتنسيق  التعاون  الدولي،  مشيدًا مبستوى  والتعاون  العربي واإلقليمي 
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة خلدمة الدول األعضاء ، ولدفع مسارات التنمية الزراعية يف املنطقة العربية يف 

شتى اجملاالت.
وأكد معالي الدكتور اللوزي  يف خطابه أمام املؤمتر العام ملنظمة الفاو، على أهمية العمل املشرتك والتعاون   
الدءوب مع منظمة الفاو واملؤسسات الدولية والعربية كشركاء لتنفيذ خطط وبرامج اإلسرتاتيجية العربية للتنمية 
الزراعية املستدامة للعقدين القادمني،  اليت أعدتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  ومت إقرارها من قبل القمة العربية 
األخرية اليت انعقدت بالرياض يف شهر مارس 2007، مشريًا إىل أن هذه اإلسرتاتيجية، واليت تعترب أهم حدث تارخيي زراعي 
العربية، باعتبارها من  الزراعات  عربي منذ عقود، تعد قاعدة أساسية النطالق مرحلة جديدة ومهمة لتطوير وتنمية 

القطاعات اإلقتصادية احملورية يف التنمية الشاملة.

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يلتقي مدير عام منظمة الفاو

انعقد  الذي  املتحدة،   لألمم  والزراعة  األغذية  ملنظمة  والثالثني  الرابع  العام  املؤمتر  مشاركته يف  على هامش   
مبدينة روما يف إيطاليا خالل الفرتة 17-24 نوفمرب )تشرين ثان( 2007،  التقى معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام 

للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مبعالي الدكتور جاك ضيوف مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
وقد تناول اللقاء جماالت التعاون بني املنظمتني، حيث مت التأكيد على تكثيف هذا التعاون لتنفيذ الربامج   
وجه  حيث  القادمني،   للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  إىل  احلديث  تطرق  كما  املشرتكة، 
معالي الدكتور اللوزي الدعوة ملنظمة الفاو للمشاركة يف املؤمتر املزمع عقده يف فرباير 2008 لشركاء التنفيذ حتت 

رعاية األمانة العامة جلامعة الدول العربية.
كما تطرق اللقاء إىل أهمية تعزيز التعاون وتكريس اجلهود بني املنظمتني يف جماالت التقنيات املستخدمة   

يف وضع نظام اإلنذار املبكر ومكافحة األمراض واآلفات العابرة للحدود احليوانية منها والنباتية.
املنظمتني وتوجه خبالص الشكر  اليت تربط بني  العالقات  اللوزي على عمق  هذا وقد أكد معالي الدكتور   
النهوض  أجل  من  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  مع  املتميز  تعاونهم  على  ضيوف  جاك  الدكتور  ملعالي  والتقدير 

بالقطاعات الزراعية العربية وحتقيق األمن الغذائي للشعوب العربية.
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املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يلتقي وزير شئون البلديات والزراعة البحريين

وعلى هامش فعاليات املؤمتر العام الرابع والثالثني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، التقى معالي الدكتور   
سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مبعالي األستاذ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات 

والزراعة مبملكة البحرين، والوفد املرافق له.
خدمة  اجملاالت  شتى  يف  املستقبل  يف  تطويره  وضرورة  الطرفني  بني  القائم   التعاون  جماالت  اللقاء  تناول  وقد   
لتنمية الزراعة يف البحرين، حيث حدد معالي الوزير اجملاالت ذات األولوية  اليت يرغب اجلانب البحريين يف عون املنظمة 
فيها،  وهي جماالت تسجيل املبيدات واستعماهلا وترشيد إستعمال املياه يف الزراعة ومسائل التأمني الزراعي وتعويض 

املزارعني املتضررين من الكوارث الطبيعية ودراسة إمكانية  شراكة بني املزارعني والدولة يف اإلنتاج الزراعي.
البحرين  مملكة  لتزويد  املنظمة  استعداد  للمنظمة  العام  املدير  اللوزي  سامل  الدكتور  معالي  أبدى  وقد  هذا   
اجلارية  واإلقليمية  القطرية  املشاريع  أن  إىل  مشريًا    ، الوزارة  طلبات  ضوء  يف  املذكورة  اجملاالت  يف  الفنية  باخلربات 
املائية وبرامج  والتوعية   النخيل(   املزروعات )خاصة ثروة  املبيدات ووقاية  القضايا مثل تسجيل  تستجيب لبعض هذه 

التدريب والتأهيل اإلقليمية والقطرية.
كما أكد معالي املدير العام على ضرورة دعم مملكة البحرين والدول العربية األخرى للمنظمة يف تنفيذ   
براجمها وخططها يف املستقبل وفق ما تقتضيه اإلسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية املستدامة للعقدين القادمني، اليت 

أقرها القادة العرب يف مؤمتر القمة العربية األخرية الذي انعقد  يف الرياض عام 2007.

وزير الزراعة والبيطرية املوريتاني
يقوم بزيارة إىل مقر املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اخلرطوم – مجهورية السودان 2007/12/2
خالل زيارته إىل مجهورية السودان مبعية فخامة الرئيس حممد ولد الشيخ عبداهلل رئيس اجلمهورية اإلسالمية   
املوريتانية،  قام معالي األستاذ كوريرا إسحاق وزير الزراعة والبيطرة باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية،  بزيارة رمسية 
إىل مقر املنظمة العربية للتنمية الزراعية باخلرطوم ، حيث كان يف إستقباله معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام 

للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك يف يوم األحد املوافق 2007/12/2.
ومت خالل الزيارة عقد إجتماع بني اجلانبني حبضور السادة مدراء اإلدارات باملنظمة العربية للتنمية الزراعية،    
رحب يف مستهله معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة مبعالي الوزير، مشريًا إىل أن اجلمهورية اإلسالمية 
القائم بني  املنظمة،  وهي عضو فعال باملنظمة.  وأشاد معاليه بالتعاون  اليت ساهمت يف تأسيس  الدول  املوريتانية من 
بتنفيذها  قامت  اليت  املشاريع  بعض  إىل  متطرقًا  املوريتانية،  اإلسالمية  باجلمهورية  والبيطرة  الزراعة  ووزارة  املنظمة 
املنظمة يف موريتانيا ، خاصة يف جمال األمراض احليوانية العابرة للحدود مثل مرض أنفلونزا الطيور ومرض الربوسيال 

ومحى الوادي املتصدع واحلمى القالعية، وقد إستفادت اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية من كل تلك املشاريع.
كما أكد معالي الدكتور املدير العام على اهتمام املنظمة بالثروة احليوانية والسمكية يف موريتانيا،  معربًا   
عن أمله يف أن يرى اليوم الذي تأكل فيه كل الدول العربية من إنتاج الثروة السمكية املتوفرة مبوريتانيا،  مشريًا إىل 
أنه قد توجه بالدعوة يف أكثر من مناسبة للمستثمرين ورجال املال واألعمال العرب لالستفادة من الثروة السمكية 
يف موريتانيا.  وأشاد معالي الدكتور املدير العام بالدور املتميز الذي يقوم به سعادة سفري موريتانيا باخلرطوم يف دعم 

العالقات بني املنظمة وموريتانيا.
الزراعي العربي،  فقد  الزيارة، وتقديرًا ملا قامت وتقوم به موريتانيا من دعم للمنظمة وللعمل  ومبناسبة هذه   
قام معالـي الدكتور املديـر العام للمنظمـة بتقليد معالي الوزير ميدالية املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اليت متنح 

لكبار الشخصيات.
ومن جانبه تقدم معالي األستاذ كوريرا إسحاق وزير الزراعة والبيطرة باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية خبالص   
الشكر والتقدير ملعالي الدكتور اللوزي على منحه ميدالية املنظمة، مشيدًا بالعالقات املتميزة اليت تربط بني وزارته 
واملنظمة،  خاصة يف جمال املشروعات اليت قدمتها املنظمة لفائدة اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، مبديًا استعداده ملزيد 

من التعاون مع املنظمة، ومؤكدًا سعيه لبذل كل ما ميكن لتعزيز هذه العالقات لفائدة اجلانبني.
ويف ختام الزيارة قام معالي الوزير برفقة معالي الدكتور املدير العام للمنظمة بزيارة مكتبة املنظمة،  كما   
وقف معاليه على سري األداء يف الدورة التدريبية القومية يف جمال إستخدام النظم اآللية املتكاملة يف إدارة املكتبات، 

اليت تنفذها املنظمة، وذلك بقاعة املؤمترات الكربى مبقر املنظمة وتستمر فعالياتها خالل الفرتة 2007/12/5-2.
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املؤمتر السنوي للتنسيق اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا
 حول نظم التسجيل والتعامل مع املبيدات الزراعية
عمان – اململكة األردنية اهلامشية- 2007/11/7-6

عقدت  اهلامشية،  األردنية  باململكة  الزراعة  وزير  قرنفلة  مصطفى  الدكتور  معالي  من  كرمية  برعاية   
  ، كروباليف  ومنظمة  اهلامشية  األردنية  اململكة  يف  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
الزراعية،  املبيدات  املؤمتر السنوي للتنسيق اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا حول نظم التسجيل والتعامل مع 

وذلك مبدينة عمان – اململكة األردنية اهلامشية خالل الفرتة 2007/11/7-6.
افتتح املؤمتر من قبل معالي الدكتور مصطفى قرنفلة وزير الزراعة   

باململكة األردنية اهلامشية،  راعي املؤمتر،  مبعية معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية 
الزراعية، والسيد رودلف قاير رئيس منظمة كروباليف.

وقد ألقى معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمة يف حفل افتتاح   
املؤمتر، تطرق يف مستهلها إىل أهمية موضوع املبيدات الزراعية وإستخداماتها وتداوهلا والتخلص منها عند إنتهاء صالحيتها 
،  بهدف زيادة  وتوفري الغذاء اآلمن للسكان،  وإستدامة املوارد الزراعية واحملافظة على البيئة،  مشريًا إىل أنه قد مت وخالل 
مسرية التعاون ما بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة كربواليف، واليت بدأت يف عام 1998،  إحداث وتوحيد 
وتبين اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بتسجيل املبيدات يف )15( دولة عربية،  وتطبيق الديباجة املوحدة للمبيدات،  إضافة 
إىل الشروع يف بناء قاعدة معلومات عن املبيدات الزراعية املستخدمة يف الدول العربية،  بهدف تبادل املعلومات بني الدول 

العربية يف هذا اجملال.
كما تطرق معالي الدكتور اللوزي،  يف كلمته،  إىل قيام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد إسرتاتيجية   
التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني، بتكليف من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية يف قمة اجلزائر 
الرئيسية،   أهداف هذه اإلسرتاتيجية وجماالت براجمها  )2007(، موضحًا  الرياض  واملوافقة عليها من قبل قمة    ،)2005(
وشروع املنظمة يف حشد وتعبئة الطاقات للبدء يف تنفيذ براجمها مع مجيع شركاء التنفيذ.  وقد وجه معاليه الدعوة 
ملنظمة كربواليف للمشاركة يف املؤمتر املزمع عقده يف الربع األول من عام 2008 ،  الذي يهدف إىل توزيع األدوار بني 

شركاء التنفيذ.
هذا وقد اشتملت أعمال املؤمتر على ورشيت عمل،  األوىل منهما ملمثلي شركات التصنيع واسترياد وتوزيع املبيدات،  
والثانية ملمثلي هيئات وإدارات تسجيل املبيدات يف الدول العربية، حيث شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف 
اإلشراف على أعمال هذه الورشة، واليت أشتمل جدول أعماهلا على تقديم ثالث حماضرات تناولت التغيريات الطفيفة 
يف تركيبة املبيدات وكيفية التعامل معها عند إجراءات التسجيل،  وتغيري أماكن تصنيع املبيدات وإنتاجها من قبل 
األوجه من عملية  تناول بعض  التسجيل،  إضافة إىل  التعامل معها عند  األم وكيفية  الشركة  أخرى غري  شركات 

التنسيق يف مناهج التجارب عن املبيدات يف دول اإلحتاد األوروبي.
كما مت مناقشة املوقف احلالي لتنفيذ اإلجراءات املتناسقة املتبعة املتفق عليها من قبل الدول العربية يف تسجيل   

املبيدات،  وكذلك املوقف بالنسبة لبناء قاعدة املعلومات عن املبيدات الزراعية يف الدول العربية.
وقد أوصى املشاركون بضرورة مواصلة املنظمة العربية للتنمية الزراعية جلهودها  يف بناء قاعدة املعلومات حول   
املبيدات الزراعية يف الدول العربية، والتوصية كذلك للمنظمة بالعمل على جتميع النصوص القانونية والتنظيمية 
الوطنية يف الدول العربية حول املبيدات ودراستها من قبل فريق من اخلرباء املختصني بقصد إعداد مشروع قانون )نظام(  

موحد للوطن العربي وعرضه على الدول األعضاء.
اجلدير بالذكر انه قد شارك يف هذا املؤمتر ممثلي مجعيات املستوردين وجتار املبيدات والشركات املنتجة هلا،   

إضافة إىل ممثلي هيئات وإدارات تسجيل املبيدات الرمسية يف )14( دولة عربية.

اللقاءات واملؤمترات وورش العمل
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ورشة العمل القومية حول "األساليب احلديثة لإلدارة املزرعية"
القاهرة – مجهورية مصر العربية 2007/11/29-27

الزراعي العربي، والتعريف باألساليب  يف إطار جهودها لتطوير اإلدارة املزرعية بغرض حتسني أوضاع القطاع   
احلديثة يف جمال اإلدارة املزرعية، عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزارعة واستصالح األراضي 
جبمهورية مصر العربية، ورشة العمل القومية حول "األساليب احلديثة لإلدارة املزرعية"، وذلك مبكتب املنظمة العربية 

للتنمية الزراعية يف مدينة القاهرة – مجهورية مصر العربية، خالل الفرتة 2007/11/29-27.
املشروعات  وإجناح  احلديثة،  املزرعية  اإلدارة  جمال  يف  العلمية  واملعارف  القدرات  تنمية  إىل  الدورة  هدفت  وقد   
الزراعية يف املنطقة العربية من خالل حتسني أساليب اإلدارة املزرعية، وتبادل خربات الدول العربية يف جمال تطوير إدارة 
بوزارات  املزرعية  األعمال  إدارة  جمال  يف  العاملني  من  مشاركًا   )19( الورشة  أعمال  يف  شارك  حيث  املزرعية،  األعمال 
جبانب  الصلة،  ذات  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  بعض  ممثلي  إىل  إضافة  عربية،  دولة   )17( ميثلون  العربية،  الزراعة 

مقدمي األوراق احملورية.
واشتملت حماور ورشة العمل على عدد من املوضوعات من أهمها التطورات يف أساليب اإلدارة املزرعية يف الوطن   
العربي، األساليب احلديثة لإلدارة املزرعية، التسويق الزراعي واإلدارة املزرعية، دور اإلرشاد الزراعي يف اإلدارة املزرعية، 
أوضاع  أوراق عمل قطرية حول  املزرعية، جبانب  األعمال  إدارة  أساليب  املدني يف جمال تطوير  ودور منظمات اجملتمع 

اإلدارة املزرعية يف الدول العربية، قدمها املشاركون يف الورشة.
للمنظمة  العام  املدير  اللوزي  سامل  الدكتور  معالي  العمل  ورشة  لفعاليات  اخلتامية  اجللسة  خاطب  وقد  هذا   
العربية للتنمية الزراعية، حيث أكد على أهمية اإلدارة املزرعية مشريًا إىل اهتمام املنظمة بهذا اجملال والذي تضمنته 
اسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني، اليت أعدتها املنظمة. وأشار معاليه إىل أن املنظمة بدأت 
يف اخلطوات العملية لتنفيذ االسرتاتيجية، حيث عقدت عدة اجتماعات مع شركاء التنفيذ، وسوف يعقد اجتماع آخر 
يف منتصف فرباير 2008. مؤكدًا أنه وألول مرة يتم وضع اسرتاتيجية على مستوى الوطن العربي، ويتم إقرارها على 
مستوى القمة العربية، وهذا ما شجع على البدء يف تنفيذها سواء على مستوى كل دولة عربية، أو على مستوى الوطن 

العربي، آماًل أن تأتي كل املشاريع والربامج الوطنية يف إطار هذه االسرتاتيجية.

لقاء خرباء مياه وإعالم يف جمال 
التوعية املائية إلقليم شبه اجلزيرة العربية

مسقط – سلطنة عمان 2007/12/13-11

الثروة السمكية يف سلطنة عمان، وفى إطار  القتيب وزير  برعاية كرمية من معالي الشيخ حممد بن علي   
تنفيذها ألنشطة مشروعها اإلقليمي للتوعية املائية يف الوطن العربي، والذي تنفذه املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
املركز  خالل  من   )IFAD( الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  الدولية  للتنمية  األوبك  صندوق  من  مشرتك  بتمويل 
الدولي لبحوث التنمية )IDRC( ، عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة يف سلطنة عمان، 
لقاء خرباء مياه وإعالم إلعداد محالت إعالمية وتوعية مائية لدول إقليم شبه اجلزيرة العربية، وذلك مبدينة مسقط – 

سلطنة عمان خالل الفرتة 2007/12/13-11.
وقد هدف اللقاء إضافة إىل إبراز أهمية اإلعالم يف اإلرشاد الزراعي والتوعوي، إىل مناقشة نتائج املسح امليداني   
مبا  العربية  اجلزيرة  شبه  إقليم  دول  من  دولة  لكل  إعدادها  سيتم  اليت  اإلرشادية  املادة  لتحديد  استخدامها  وكيفية 
وحتديد  املائية،  التوعية  محالت  تنفيذ  وآلية  كيفية  يف  واخلربات  اآلراء  وتبادل  وطبيعته،  احتياجاته  مع  يتناسب 
احلمالت  لتنفيذ  زمنية  جدولة  ووضع  اإلقليم،  دول  من  دولة  لكل  اإلرشادية  والربامج  اإلعالمية  احلمالت  مكونات 

التوعوية املائية.
وأشتمل برنامج اللقاء على عدد من احملاور الرئيسية تناولت أهمية ودور اإلعالم يف اإلرشاد الزراعي والتوعية   
الزراعي وكيفية  اإلعالم  مائية إعالمية، وسائل ومكونات محالت  توعوية  إرشادية  برامج  إعداد  املائية، كيفية 
اجلزيرة  شبه  إقليم  لدول  التوعوية  اإلعالمية  احلمالت  ومكونات  اإلرشادية  املادة  وحتديد  املستفيدين،  مع  التعامل 

العربية.
بإقليم شبه اجلزيرة  املياه واإلعالم  )27( مشاركًا من املختصني يف جمال  اللقاء  هذا وقد شارك يف أعمال هذا   
العربية، حيث قدم املشاركون موجزًا عن الوضع املائي ونتائج املسح امليداني يف دوهلم، ودور اإلعالم يف التوعية واإلرشاد 
املختصة، إضافة إىل  الدولية  املنظمات  اللقاء ممثلني عن بعض  اإلقليم. كما شارك يف  املائي يف كل دولة من دول 

مقدمي األوراق احملورية.
ونتيجة للمناقشات اجلادة، وبعد تقسيم املشاركني إىل حلقات عمل لتكوين الربامج اإلعالمية، خرج اللقاء   
بعدد من التوصيات واملقرتحات حول طبيعة وتكوين احلمالت اإلعالمية التوعوية املائية املناسبة لكل دولة من دول 

إقليم شبه اجلزيرة العربية.



العدد الثاني عشر 2007النشرة اإلخبارية الشهرية

إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية 6

الدورات التدريبية

الدورة التدريبية القومية حول استخــدام النظم اآللية
املتكاملة يف إدارة املكتبات

اخلرطوم – مجهورية السودان 2007/12/5-2

السودان،  الزراعة والغابات جبمهورية  املهندس حممد األمني كباشي عيسى وزير  برعاية كرمية من معالي   
إدارة  يف  املتكاملة  اآللية  النظم  استخدام  حول  القومية  التدريبية  الدورة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عقدت 
املكتبات، وذلك بقاعة االجتماعات الكربى يف مقر املنظمة العربية للتنمية الزراعية باخلرطوم – مجهورية السودان، 

خالل الفرتة 2007/12/5-2.
وقد جاء تنفيذ هذه الدورة التدريبية نسبة للحاجة املتواصلة للتطوير والتحديث ملواكبة املستجدات يف جمال   
الدورة  العربية، حيث هدفت  الزراعية  والربط بني املكتبات  الفين  التعاون  بها، ولضعف  املتصلة  والتقنيات  املكتبات 

التدريبية إىل التعريف بأهم النظم اآللية املتكاملة 
العاملية والعربية املستخدمة يف املكتبات، والوقوف على املواصفات التقنية واملهام الوظيفية لتلك النظم، جبانب التعرف 
على أهم املعايري املستخدمة يف تقييم هذه النظم اآللية، وكذلك اإلملام باسرتاتيجيات التفاوض الفعال مع منتجي هذه 
وكيفية  الببلوجرافية  للمعلومات  الفعالة  لإلدارة  احلديثة  واالجتاهات  املفاهيم  وتطيق  املتكاملة،  اآللية  األنظمة 

التعامل مع املتغريات التكنولوجية.
وقد اشتملت احملاور الرئيسية للدورة التدريبية على عدد من املوضوعات من أهمها: النظم اآللية املتكاملة يف   
املكتبات ومراكز املعلومات: املفاهيم واخلصائص، النظم اآللية املتكاملة العاملية والعربية واستخدامها يف املكتبات 
واملتطلبات  املتكاملة،  اآللية  النظم  لتقييم  املستخدمة  املعايري  وامليتاداتا،  آليًا  املقروءة  الفهرسة  املعلومات،  ومراكز 

الوظيفية للنظم اآللية الفرعية.
واملكتبات  التوثيق  إدارات  يف  العاملني  من  مشاركًا   )13( التدريبية  الدورة  هذا  فعاليات  من  استفاد  وقد  هذا   
الزراعية يف وزارات الزراعة بالدول العربية، ممثلني لثماني دول عربية، جبانب اخلرباء الذين شاركوا يف إعداد احملاضرات 

وتدريب املتدربني.

الدورة التدريبية اإلقليمية يف جمال التشخيص االكلينيكي
والتفريقي املخربي ألمراض الدواجن خاصة أنفلونزا الطيور

عمان – اململكة األردنية اهلامشية 2007/12/11-3

برعاية كرمية من معالي املهندس مزاحم احمليسن وزير الزراعة باململكة األردنية اهلامشية، وفى إطار تنفيذها لربناجمها 
التدرييب اإلقليمي ملشروع الدعم الفين للربامج الوطنية لتعزيز القدرات جملابهة مرض أنفلونزا الطيور يف الدول العربية، 
تدريبية  دورة  اهلامشية،  األردنية  اململكة  يف  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عقدت 
الدواجن  ألمراض  املخربي  والتفريقي  االكلينيكي  "التشخيص  حول  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  لصاحل  إقليمية 

خاصة أنفلونزا الطيور" وذلك مبدينة عمان – اململكة األردنية اهلامشية خالل الفرتة 2007/12/11-3.

التعاون اخلليجي  )7( متدربني من دول جملس  التطبيقية عدد  التدريبية  الدورة  استفاد من فعاليات هذه  وقد   
البحرين، ودولة اإلمارات العربية املتحدة. وقام  العربية السعودية، سلطنة عمان، مملكة  ميثلون كل من اململكة 
الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية  اهلامشية  األردنية  اململكة  من  الدواجن  أمراض  جمال  يف  اختصاصيون  بالتدريب 
الشعبية، وإشتمل الربنامج على تدريب عملي مكثف سواء يف التشريح أو إجراء االختبارات املصلية والزرع النسيجي 

واالختبارات اجلزيئية املتقدمة.
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7إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

الدورة التدريبية اإلقليمية 
ملناقشة متطلبات تهيئة السياسات الزراعية للدول العربية 

إلقامة االحتاد اجلمركي العربي
عمان – اململكة األردنية اهلامشية 2007/12/31-29

الدورة  اهلامشية،  األردنية  باململكة  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عقدت   
التدريبية اإلقليمية ملناقشة متطلبات تهيئة السياسات الزراعية للدول العربية إلقامة االحتاد اجلمركي العربي، وذلك 

مبدينة عمان – اململكة األردنية اهلامشية خالل الفرتة 2007/12/31-29.

األردنية  باململكة  الزراعة  وزير  احمليسن  مزاحم  املهندس  معالي  عن  نيابة  التدريبية  الدورة  أعمال  افتتح  وقد   
اهلامشية، سعادة الدكتور راضي الطراونة، أمني عام وزارة الزراعة، والذي القى كلمة أشار فيها إىل أن األردن كان من 
أوائل الدول الداعية إىل العمل العربي املشرتك، وتسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع الزراعية وزيادة حجم التجارة 
البينية بني خمتلف أقطار الوطن العربي، مؤكدًا أن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى مثلت نقلة نوعية يف جمال 
العمل العربي املشرتك، مضيفًا أن االحتاد اجلمركي العربي ميثل مرحلة حمورية للوصول إىل اهلدف املنشود وهو إنشاء 

السوق العربية املشرتكة، واليت تعترب ضرورة ملواجهة التجمعات االقتصادية العاملية القائمة والتعامل معها.

كما ألقى معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمة يف حفل افتتاح   
املنظمة قد  أن  العربي، مشريًا إىل  الزراعي  التكامل  املنظمة يف دعم مسرية  التدريبية عرض من خالهلا جهود  الدورة 
أدرجت ضمن خطط عملها السنوية مشروعًا خاصًا بدعم جهود الدول العربية إلقامة االحتاد اجلمركي العربي، يهدف 

إىل تعميق الوعي وتبادل اخلربة وتهيئة الدول األعضاء لالنضمام إىل االحتاد.

وقد مت خالل أعمال الدورة تقديم عدد من احملاور الرئيسية ركزت على التجارب الدولية واإلقليمية يف جمال   
القطاعية وانعكاساتها على صياغة  والتشابكات   ، الكلية  االقتصادية  والسياسات  االحتادات اجلمركية  إقامة 
العربي  اجلمركي  االحتاد  إقامة  ملتطلبات  العربية  الزراعية  السياسات  تهيئة  وآليات  ومقرتحات  الزراعية،  السياسات 

وصواًل إىل سياسة زراعية عربية مشرتكة.

هذا وقد شارك يف أعمال الدورة التدريبية عدد من اخلرباء العاملني يف جمال السياسات الزراعية بوزارات الزراعية   
العربية، حيث مت تعريفهم بأهم املشكالت واملعوقات اليت جتابه إقامة االحتاد اجلمركي العربي ذات العالقة بالسياسات 
الزراعية والسياسات الكلية، ومساعدة الدول العربية يف تهيئة سياساتها الزراعية ملتطلبات إقامة االحتاد اجلمركي، 
واقرتح آليات تساعد الدول العربية يف الوصول إىل سياسة زراعية عربية مشرتكة، إضافة إىل تبادل التجارب واخلربات 

بني الدول العربية يف جمال إقامة االحتادات اجلمركية.
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