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َ�شك ُرونَ )) �صدق اهلل
العظيم �سورة فاطر الآية ()12
لقد �أمن اهلل �سبحانه وتعاىل على عباده �أن �أخرج
لهم من املياه العذبة واملياه املاحلة اللحم الطري �أال
وهو ال�سمك الذي فيه قوام حياتهم.
يزخر الوطن العربي برثوة �سمكية هائلة حيث
متتد ال�شواطئ البحرية على نحو � 22.8ألف
كم وامل�سطحات املائية من البحريات والأنهار
وامل�ستنقعات واملياه الداخلية التي يبلغ طولها
نحو � 16.4ألف كم.وعلى الرغم من �ضخامة
الإمكانيات ,ف�أن قطاع الرثوة ال�سمكية والأحياء
املائية يف الوطن العربي يعترب من القطاعات التي
تعاين العديد من �أوجه الق�صور واملحدودية ,ولعل
من �أبرزها تقليدية طرق ال�صيد وبالتايل �ضعف
الإنتاج ,املخاطر البيئية وممار�سات ال�صيد اجلائر,
قلة املعلومات والبيانات حول املخزونات ال�سمكية
املتاحة لال�ستغالل ,بالإ�ضافة �إىل حمدودية ا�ستخدام
اال�ستزراع ال�سمكي والذي التزيد م�ساهمته يف
الإنتاج ال�سمكي العربي الإجمايل .% 16
وا�ست�شعار ًا من املنظمة العربية للتنمية الزراعية
ب�أهمية تطوير اال�ستزراع ال�سمكي ت�ضمنت
�إ�سرتاتيجية التنمية الزراعية امل�ستدامة للعقدين
القادمني برناجم ًا خا�ص ًا بتنمية تقانات الرثوة ال�سمكية
والذي يحتوي على مكون يهتم بالأ�ساليب املطورة
يف اال�ستزراع .كما يعترب اال�ستزراع ال�سمكي
من املحاور الرئي�سية يف التنمية االقت�صادية
لدول العامل عامة والوطن العربي خا�صة ن�سبة
لدور املتزايد الذي ميكن �أن يلبيه للم�ساهمة يف توفري
الغذاء وخلق فر�ص عمل وحتقيق للتنمية الإقليمية
وزيادة ال�صادرات و واملحافظة على البيئة وحمايتها
وجتديد التنوع البيوجلي ,لكل هذه الأ�سباب اجتهت
املنظمة للتو�سع وزيادة االهتمام بالتنمية القومية
يف جماالت الرثوة ال�سمكية ت�شجيع ًا لال�ستثمارات
العربية والأجنبية يف هذا املجال.

حضور الدكتور طارق الزدجالي املدير العام
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
العيد العشرين للصندوق الدولي للسلع ()CFC
ومشاركته يف الندوة الدولية حول دور السلع يف التنمية
يف الفرتة من  16 – 14ديسمرب 2009م
الهاي  -هولندا
ا�ستجابة للدعوة املوجهة من مدير عام ال�صندوق
الدويل لل�سلع � ، CFCشارك الدكتور طارق بن
مو�سى الزدجايل املدير العام للمنظمة رافقه الدكتور
احلاج عطية احلبيب  /مدير �إدارة التعاون الدويل
بالتكليف يف الندوة الدولية حول دور ال�سلع يف
التنمية التي عقدها ال�صندوق الدويل لل�سلع بهولندا
�ضمن احتفاالته بالعيد الع�رشين لت�أ�سي�سه .قبل بدء
�أعمال الندوة اجتمع مدير عام املنظمة مع مدير
ال�صندوق الدويل لل�سلع ال�سيد /علي مو�شومو (Ali
 )Mchumoحيث ناق�شا �سبل وقنوات التعاون
بني الطرفني يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
كما قدم الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل املدير
العام ورقة عمل حمورية يف جل�سة العمل الثانية – التي
خ�ص�صت لبحث حمور الت�صنيع وحت�سني الإنتاجية
والقيمة امل�ضافة لل�سلع حتت عنوان:

�إمكانية التعاون بني املنظمة وال�صندوق يف املجاالت
ذات ال�صلة .كما قدم مدير ال�صندوق ملعاليه جمموعة
من التقارير واملطبوعات اخلا�صة ب�أن�شطة ال�صندوق،
ووعد ب�إر�سال قائمة مب�رشوعات يف املجاالت ذات
ال�صلة بعمل ال�صندوق ،حتى يتم �إيجاد �صيغة للعمل
امل�شرتك بني املنظمة وال�صندوق يف تنفيذ م�رشوعات يف
الدول العربية الأع�ضاء بال�صندوق.

وعلى هام�ش االجتماعات التقى الدكتور املدير
العام مبمثلي بع�ض ال�صناديق التمويلية الإمنائية العربية
و�أ�صحاب ال�سعادة �سفراء الدول العربية يف الهاي
الذين ح�رضوا اجتماعات جمل�س حمافظي ال�صندوق.

ويف اخلتام قدم الدكتور مدير عام املنظمة العربية
للتنمية الزراعية درع املنظمة هدية لل�صندوق ووعد
بدعم وتقوية عالقات التعاون بني املنظمة وال�صندوق
والبحث عن فر�ص للتعاون امل�شرتك يف تنفيذ م�رشوعات
يف املنطقة العربية ,كما وعد ب�أن تقوم املنظمة مبفاحتة
الدول العربية غري املن�ضمة لل�صندوق ب�ش�أن ال�صندوق
و�إمكانية اال�ستفادة منه يف حالة االن�ضمام �إليه.

" The Situation of Agriculture
and Food industry in the Arab
"countries

ويف ختام الزيارة اجتمع معاليه ب�سعادة ال�سفري/علي
مو�شومو وبح�ضور اثنني من م�ساعديه ،حيث مت بحث
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تقييم املخزون السمكي باملسطحات املائية السودانية
�ضمن م�ساعي املنظمة العربية للتنمية الزراعية الرامية �إىل امل�ساهمة يف
دعم اجلهود التي تبذلها جمهورية ال�سودان لزيادة الإنتاج ال�سمكي،
ِ
وقعت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الرثوة احليوانية
وال�سمكية بجمهورية ال�سودان اتفاقا ب�ش�أن تقييم املخزون ال�سمكي
بامل�سطحات املائية ال�سودانية يهدف �إىل �إجراء م�سوحات ميدانية من
�ش�أنها تقييم املخزون ال�سمكي يف امل�سطحات املائية الداخلية بال�سودان،
و�إجراء ت�صنيف علمي و�إ�صدار �أطل�س م�صور ،ونقل التقانات احلديثة
وبناء القدرات العلمية يف جمال تقييم املخزون ال�سمكي وت�صنيف
الأ�سماك بالإ�ضافة �إىل نقل التقانات احلديثة لفائدة الفنيني واملخت�صني
بوزارة الرثوة احليوانية وال�سمكية واجلهات الأخرى ذات العالقة يف
جمهورية ال�سودان.
وتنفيذا لالتفاق ،بد�أ العمل امليداين يف املرحلة الأوىل يف نوفمرب
2009م بخزان جبل �أولياء وذلك با�ستخدام تقنيات الذبذبات
ال�صوتية وحتليل ال�صورة ،ويف املرحلة الثانية التي بد�أت يف يناير
2010م �شمل التقييم املخزون ال�سمكي بخزان �سنار ،وبحرية النوبة
يف �شمال ال�سودان.
وقد �أعرب الدكتور ال�رشيف فرج اهلل ال�رشيف مدير عام الرثوة
احليوانية بوالية �سنار عن �شكره وتقديره للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية ومدير عام املنظمة الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل
الهتمامه وتوجيهه بالقيام بهذا العمل الهام واحليوي والتن�سيق مع
اجلهات املخت�صة يف ال�سودان يف هذا ال�ش�أن .كما �أ�ضاف املهند�س
�إبراهيم حممود �آدم مدير خزان �سنار �أن الرثوة ال�سمكية هي الغذاء
البديل الآمن للربوتني احليواين بعد انت�شار العديد من �أمرا�ض احليوان
التي �أ�صبحت ت�شكل خطر ًا حقيقيا على حياة الإن�سان .
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وقال ال�سيد /عبد احلليم �أحمد �سيد مدير �إدارة الأ�سماك والأحياء
املائية بالوالية ال�شمالية �أن النتائج التي تو�صل �إليها فريق خرباء
املنظمة خالل العمل امليداين �أو�ضحت �أن هناك كتلة �سمكية واعدة
جدا يف بحرية النوبة وهذه معلومات مل تكن متوافرة ب�شكل منا�سب
لعدم ا�ستخدام التقنيات احلديثة التي ا�ستخدمتها املنظمة يف تقييم
الكتلة ال�سمكية يف البحرية ،و�إن الكتلة ال�سمكية التي مت تقديرها
فيما م�ضى كانت منذ �أكرث من ( )25عاما ،ويف ختام حديثه �شكر
معايل الدكتور في�صل ح�سن �إبراهيم وزير الرثوة احليوانية وال�سمكية
ومعايل الدكتور /طارق الزدجايل املدير العام للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية جلهودهما املبذولة يف تقييم املخزون ال�سمكي بامل�سطحات
املائية بال�سودان.
كما �رصح الدكتور في�صل �أحمد حممد حامد مدير �رشكة �أ�سماكو
بوادي حلفا يف حديثه �أن هنالك درا�سات �أُجريت يف ال�سبعينات،
و كانت نتيجة ثمرتها �إن�شاء م�صنع �أ�سماك بحرية النوبة يف عام
 1979الذي يهدف �إىل ا�ستغالل الرثوة ال�سمكية بالبحرية و�أ�شار
�إىل �أن امل�ستغل من الكتلة احلية حاليا ال يرتواح (� )2ألف طن.
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ختريج دارسات مدارس النساء الريفيات جبمهورية السودان
الثالثاء  22ديسمرب 2009
ت�ساهم املر�أة الريفية بدور مهم يف احلياة الريفية العربية ،وي�أخذ هذا
الدور �صور ًا خمتلفة ،من خالل م�شاركتها يف قوة العمل ،كما قد ت�أخذ
دور رب الأ�رسة هذا ف�ض ًال عن دورها يف الإدارة املنزلية ورعاية
الأطفال .ورغم �أهمية هذه الأدوار فيما يتعلق با�ستقرار وتنمية
املجتمعات الريفية ،ف�إن الواقع ي�شري �إىل �أن املر�أة الريفية العربية
تواجه �صعوبات ومعوقات جمة يف اال�ضطالع بهذه الأدوار وزيادة
م�شاركتها يف عملية التنمية الريفية امل�ستدامة.
ويف �إطار امل�رشوعات التي تنفذها املنظمة العربية للتنمية الزراعية
بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات يف دعم مدار�س الن�ساء الريفيات
لت�سويق املنتجات الزراعية يف املجال الزراعي والبيئي والت�صنيعي
الغذائي خالل الفرتة 2009/12/15 – 4/15م فقد مت تخريج
درا�سات مدرا�س الن�ساء الريفيات مبنطقة تريعة البجا مبحافظة جبل

النشرة اإلخبارية الشهرية  -العدد األثنى عشر 2009

�أولياء يف جماالت الت�صنيع الزراعي والبيئي والغذائي حيث مت تدريب
( )150دار�سة بخم�س حمليات بوالية اخلرطوم.
يهدف امل�رشوع �إىل �إيجاد املر�أة اخلبرية ب�إدارة منزلها والقادرة
على االعتماد على نف�سها يف حتديد م�شاكلها وحلها واتخاذ قرارها
وم�ساعدة �أ�رستها وذلك عن طريق م�شاركة املر�أة يف العمل الزراعي
وتزويدها بالتقانات احلديثة يف الزراعة بالإ�ضافة �إىل تدريب املر�أة
على كيفية ا�ستغالل فائ�ض املنتجات الزراعية واحليوانية وال�صناعات
الغذائية وتوعية الن�ساء الريفيات ب�أهمية احلفاظ على �صحة البيئة من
خالل الت�شجري والنظافة العامة وتر�شيد اال�ستهالك للمدخالت
وغريها .وكذلك ت�شجيع املر�أة يف �إقامة امل�شاريع املدرة للدخل
كاحلدائق املنزلية وتريبة احليوان (دواجن ،ماعز وغريها )..
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الدورة اإلقليمية لتدريب مدربني يف جمال التوعية املائية
لدول إقليم شبه اجلزيرة العربية  30 - 26 -ديسمرب 2009م
عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع املركز الدويل
لبحوث التنمية ( )IDRCووزارة الزراعة ب�سلطنة عمان دورة
�إقليمية لتدريب مدربني يف جمال التوعية املائية لدول �إقليم �شبه اجلزيرة
العربية يف الفرتة من  30 26-دي�سمرب 2009م مب�سقط – �سلطنة
عمان ،وقد افتتح الدورة الدكتور احمد بن نا�رص البكري مدير عام
البحوث الزراعية واحليوانية ورعى حفل اخلتام �سعادة املهند�س/
خلفان بن �صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة الذي قام بتوزيع
ال�شهادات على امل�شاركني.
هدفت الدورة �إىل دعم وتطوير العمل الإر�شادي يف جمال التوعية املائية
وتبادل اخلربات بني الدول العربية بالإ�ضافة �إىل �إعداد قيادات قادرة
على التدريب �ضمن برنامج �إر�شادي متطور يتفق مع احتياجات دول
�إقليم �شبه اجلزيرة العربية .وقد احتوت الدورة على �أربع وحدات
تدريبية ا�شتملت على �أربعة حماور تهدف يف جمملها �إىل تعزيز القدرات
الإقليمية والوطنية يف جماالت و�ضع �إ�سرتاتيجيات ن�رش وت�شارك
املعرفة واختيار الأدوات والن�شاطات املنا�سبة جلمهور امل�ستهدفني
وكيفية ت�صميم وتنفيذ حمالت توعية مائية ناجحة و�أ�سا�سيات
التدريب واحتياجاته ومتطلبات املدرب الناجح لتدريب الآخرين.
كما هدفت الدورة �إىل ت�صميم و�إنتاج دليل �شامل لتدريب املدربني
يف جمال التوعية املائية يحتوي على �أمثلة م�ستقاة من ن�شاطات الدورة
ومداخالت وخربات امل�شاركني من دول �شبه اجلزيرة العربية.
هذا وقد �شارك يف تقدمي الوحدات التدريبية كل من الدكتور عبد
الهادي عبد الوهاب والدكتور عي�سى الن�سور خبريي املنظمة العربية
للتنمية الزراعية واملهند�س منري بن ح�سني اللواتي مدير دائرة الإعالم
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التنموي ب�سلطنة عمان والدكتور حممد حممد زكريا خبري التدريب من
جمهورية م�رص.
وقد قام امل�شاركون من خالل جمموعات العمل بتقدمي عر�ض �شمل
حتليل املعارف واملواقف واملمار�سات للم�ستهدفني بحمالت التوعية
كما قدمت كل جمموعة ت�صور ًا للو�سائل املطلوبة لن�رش املعلومات
وتو�صيل الر�سائل الإر�شادية للجمهور امل�ستهدف بالإ�ضافة �إىل تقدمي
ت�صور لت�صميم وتنفيذ حملة �إعالمية يف ثالثة حماور رئي�سة مت اختيارها
بعد مداوالت بني املجموعات وامل�شاركني وكانت تدور حول ن�رش
نظم الري احلديث وا�ستخدام املياه املعاجلة يف الزراعة واحلد من
ا�ستنزاف املياه اجلوفية يف الزراعة.
كما قام امل�شاركون بزيارات ميدانية للمديرية العامة للبحوث الزراعية
واحليوانية بالرمي�س للإطالع على جتربة ا�ستخدام مياه ال�رصف ال�صحي
وجتربة الزراعة املائية ,كما ت�ضمنت الزيارة �إحدى ال�رشكات الرائدة
للإطالع على طرق التغليف والت�سويق الزراعي.
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وزارة الري واملوارد املائية جبمهورية السودان تدعم خطط
املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف جمال تنمية املوارد املائية
2009/12/28م
ا�ستقبل معايل املهند�س /كمال علي حممد وزير الري واملوارد املائية بجمهورية ال�سودان الدكتور /طارق بن مو�سي الزدجايل املدير العام للمنظمة
العربية للتنمية الزراعية والوفد املرافق ملعاليه .و�أكد معايل وزير الري واملوارد املائية دعم ال�سودان للإ�سرتاتيجيات وخطط املنظمة العربية للتنمية
الزراعية يف جمال تنمية املوارد املائية لتحقيق الأمن الغذائي على نطاق الوطن العربي.
كما �شكر معاليه جهود الدكتور الزدجايل ومبادرته الطيبة لتنفيذ م�شاريع تنموية يف ال�سودان ويف الوطن العربي والتي من �ش�أنها �أن تعزز من
اال�ستخدام الأمثل للموارد املائية يف الوطن العربي.
وتناول اللقاء �سبل التعاون بني امل�ؤ�س�ستني و�أهم الأن�شطة التي تنوي املنظمة تنفيذها يف خطتها احلالية والقادمة داخل ال�سودان والوطن العربي.
و�سبل تعاون الوزارة يف تنفيذ هذه الأن�شطة املهمة.

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع
إعداد إسرتاتيجية التنمية املستدامة للثروة احليوانية  -بسلطنة ُعمان
وقع معايل ال�شيخ �سامل بن هالل بن علي اخلليلي وزير الزراعة ب�سلطنة عمان والدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل املدير العام للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية .اتفاقية تنفيذ م�رشوع �إعداد �إ�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة للرثوة احليوانية ب�سلطنة عُ مان  ،ح�رض مرا�سم التوقيع �سعادة املهند�س خلفان بن
�صالح بن حممد الناعبي وكيل وزارة الزراعة ب�سلطنة عمان وعدد من امل�س�ؤولني بالوزارة.
ي�ستهدف امل�رشوع قطاع الرثوة احليوانية واملراعي بالإ�ضافة �إىل و�ضع ال�سيا�سات والربامج الداعمة يف جماالت الإر�شاد احليواين وبرامج البحث
العلمي ،اخلدمات ال�صحية والبيطرية� ،إ�ضافة �إىل �سيا�سات وبرامج الدعم والتمويل والت�سويق احليواين .وميكن ا�ستعرا�ض بع�ض الأهداف
التي ن�صت عليها م�سودة امل�رشوع وهي و�ضع الربامج وامل�رشوعات التي من �ش�أنها حتقيق التنمية املتوازنة بني تطوير القطاع التقليدي (املنتجني
التقليديني) وحتديث القطاع (القطاع التجاري) مع زيادة الرتكيز على تطوير القطاع التقليدي و�صياغة خطط مالئمة لتحويله تدريجيا �إىل قطاع
حديث .كما يهدف �إىل ح�رص وتقييم املوارد الرعوية مبناطق ال�سلطنة وحتديد الطاقة اال�ستيعابية املثلى للمراعي الطبيعية مبا يحقق املحافظة عليها
وعلى التنوع احليوي املوجود بها.
وخالل اللقاء مت بحث �أوجه التعاون امل�شرتك بني الوزارة واملنظمة و�سبل تو�سيع �إطار العالقات الثنائية من �أجل النهو�ض بالتنمية الزراعية امل�ستدامة
يف �سلطنة عمان ب�شكل خا�ص ويف الدول العربية ب�شكل عام ،كما متت مناق�شة �إمكانية اال�ستفادة من خربات املنظمة ب�شكل متوا�صل يف جمال
الربامج البحثية والإر�شادية وت�أهيل الكوادر العمانية.
النشرة اإلخبارية الشهرية  -العدد األثنى عشر 2009
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