النشـرة اإلخـبارية
املنظمة العربية للتنمية الزراعية
مقدمة
إدراك ًا من قادة الدول العربية لألهمية والدور اللذين تلعبهما الزراعة يف
التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتسني املستويات املعيشية لشعوبها
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العربية للتنمية الزراعية ،و دعا الدول العربية إىل االنضمام هلا .وقد نصت
وثيقة اإلنشاء على أن تتخذ املنظمة من اخلرطوم  ،عاصمة مجهورية
ً
مقرا هلا.
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كلمة املدير العام

كلمة املدير العام
ما من شك يف أن التغريات االقتصادية واالجتماعية
املتسارعة يف العامل من حولنا تفرض على املنظمة
العربية للتنمية الزراعية بذل كثري من اجلهود
تلك التغريات ،مبا يساعدها على حتقيق
ملواكبة ُ
األهداف اليت أنشئت من أجلها ،واملتمثلة يف حتقيق
التنمية الزراعية العربية املستدامة املتسقة مع أهداف
التنمية املستدامة  ،2030من أجل ذلك فقد قامت
املنظمة بتحقيق العديد من االجنازات واالخرتاقات
على املستوى العربي واالقليمي ،وذلك من خالل
جمموعة من املشروعات واالنشطة اليت تنفذها
املنظمة يف اجملاالت التنموية الزراعية والسمكية
املختلفة بتمويل من املوازنة العامة للمنظمة أو
من خالل الشراكات اليت عقدتها االدارة العامة مع
املنظمات العربية واالقليمية والدولية ذات العالقة
مبجاالت واختصاصات املنظمة .وما كان هلذه
االجنازات أن تتحقق إال بتعاون ودعم اصحاب
املعالي وزراء الزراعة العرب وكذلك تفاني كوادر
املنظمة من اخلرباء والفنيني واالداريني.
حيتوى هذا العدد من النشرة على أهم االجنازات
واالخرتاقات اليت حققتها املنظمة يف اآلونة األخرية
منها على سبيل املثال ال احلصر  :املنتدى االقليمي
األول للزراعة الذكية ،والذي نفذته املنظمة يف
شهر سبتمرب 2018م بالتعاون مع املنظمة العربية
للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وبرعاية
من رئاسة اجلمهورية يف السودان ،وكذلك لقاء
ترابط املياه والطاقة والغذاء ،الذي نفذته املنظمة
يف اكتوبر 2018م بالتعاون مع الوكالة االملانية
للتعاون الدولي ( )GIZوذلك يف إطار احلوار
االقليمي للرتابط يف الشرق االوسط ومشال افريقيا
باعتباره أحد االقاليم التنفيذية لربنامج حوار
الرتابط املمول من االحتاد األوروبي ووزارة التعاون
االقتصادي والتنمية األملانية.
ويف إطار الشراكات ايضا تنفذ املنظمة الربنامج
القومي ملكافحة االمراض احليوانية العابرة
للحدود يف املنطقة العربية بتمويل من املنظمة
والصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي
والصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية،
هذا باالضافة إىل بعض اجنازات املنظمة يف جمال
الدراسات واالستشارات واملشاريع القومية والقطرية،
وأنشطة بناء القدرات البشرية ومشروعات التعاون
العربي االفريقي ومشاركة املنظمة يف الفعاليات
الدولية .
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منتديات زراعية
املنتدى اإلقليمي األول للزراعة الذكية
أطلقت املنظمة العربية للتنمية الزراعية واملنظمة العربية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املنتدى اإلقليمي
األول للزراعة الذكية يف مدينة اخلرطوم خالل الفرتة  26-24سبتمرب 2018م  ،حتت شعار ( حنو تنمية زراعية
مستدامة من خالل استخدام انرتنت األشياء واجتاهات التكنولوجية اجلديدة) وبرعاية كرمية من رئاسة
مجهورية السودان  ،وبالتعاون مع وزارتي اإلعالم واالتصاالت والتكنولوجيا واملعلومات  ،ووزارة الزراعة والغابات
يف السودان.
يعترب املنتدى منصة جلميع أصحاب املصلحة يف املنطقتني العربية واإلفريقية وغريها من دول العامل يناقش فيها
كثري من األمور املتعلقة بتحقيق التنمية الزراعية املستدامة من خالل استخدامات التقنيات احلديثة وشبكات
اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي املختلفة.
وقد وضع للمنتدى جمموعة من األهداف أهمها  :التأكيد على دور تكنولوجيات االتصال واملعلومات يف التنمية
الزراعة يف املناطق العربية واإلفريقية  ،تثمني دور “الزراعة الذكية” يف سد الفجوة الرقمية داخل تلك املناطق،
متكني املزارعني العرب من استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتحسني ممارساتهم  ،تعزيز “العمل
العربي” املشرتك حنو بناء إسرتاتيجية مشرتكة لتحقيق «األمن الغذائي اإلقليمي” ،إدراج تكنولوجيات االتصال
واملعلومات كعامل أساسي للتنمية الزراعة املستدامة  ،زيادة الوعي لدى احلكومات العربية واإلفريقية باحلاجة
إىل وضع خطط لبناء القدرات  ،تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي يف جمال الزراعة الذكية لتنسيق اجلهود والتوصل
إىل حلول مستدامة ملستقبل القطاع الزراعي.
ومما ال شك فيه فإن القطاع الزراعي بشقيه النباتي واحليواني وكذلك الثروة السمكية يواجه العديد من
ً
عامليا وخاصة يف املناطق العربية واإلفريقية ،واليت تتمثل يف التغريات املناخية  ،التصحر،
املشاكل والتحديات
ً
ً
لكثري من دول املنطقة يف حتقيق
وندرة املياه اليت تشكل حتديا كبريا
ٍ
األمن الغذائي وسالمته.
وميثل هذا املنتدى إضافة نوعية للمبادرات العربية اليت أطلقها قادة العمل
العربي املشرتك لتحقيق األمن الغذائي العربي ومنها مبادرة الرئيس البشري
لألمن الغذائي العربي واليت تتكامل فيها اجلهود لتحقيق التنمية الزراعية
والتنمية املستدامة 2030م.
وقد صدر عن املنتدى إعالن اخلرطوم للزراعة الذكية .وجتدون مجيع
وثائق املنتدى وإعالن اخلرطوم متوفرة يف موقع املنظمة على الرابط التالي:
http://isaf-forum.com/ar/about-isaf.html

يوم الزراعة العربي 2018
احتفلت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومعها وزارات الزراعة يف الدول
العربية بيوم الزراعة العربي يف يوم السابع والعشرين من شهر سبتمرب
2018الذي يصادف ذكرى مباشرة املنظمة ملهامها يف  27سبتمرب
،1972مبقرها الرئيسي باخلرطوم،حتت شعار ( الزراعة الذكية
مستقبل أفضل للزراعة العربية واحلفاظ على املوارد الطبيعية).
حضر االحتفال عدد من وزراء الزراعة العرب وأصحاب السعادة سفراء
الدول العربية باخلرطوم وممثلون عن وزارات الزراعة العربية واملنظمات
العربية واإلقليمية العاملة يف السودان  ،ومت يف االحتفال تكريم
كل من األردن ومصر وموريتانيا .
أصحاب املعالي وزراء الزراعة يف
ٍ
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أنشطة األمـن الغــذائي

إصدارات املنظمة
تصدر املنظمة كل عام جمموعة من الدراسات والتقارير فيما يلي بيانها:
التقرير السنوي ألوضاع األمن الغذائي العربي 2017م  ،والذي أشارت
نتائجه إىل زيادة يف إنتاج معظم السلع الغذائية النباتية واحليوانية
والسمكية ،وتراجع قيمة الفجوة من السلع الغذائية الرئيسية من
حنو ) (39.3مليار دوالر ملتوسط الفرتة ) (2015 - 2009إىل حنو)(33.6
مليار دوالر يف عام 2017م ،وحنو ) (34.5مليار دوالر يف عام 2016م
على الرغم من الزيادة السكانية  .عرض التقرير أهم السلع الغذائية
الرئيسية اليت تؤثر على الفجوة الغذائية واملتمثلة يف جمموعة احلبوب
)(%50.93واللحوم احلمراء ) (%10.81واأللبان ومنتجاتها ) (%9.46و
الزيوت النباتية ) (%8.73والسكر ) (%7.38وحلوم الدواجن)(%7.31
والبقوليات ). (%3.48
الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية اجمللد (:)37
رئيسية تشمل البيانات الدميوغرافية
أقسام
تضمن اجمللد عشرة
ٍ
ٍ
واملوارد الزراعية  ،مساهمة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجالي ،متوسط
نصيب الفرد من هذا الناتج ،االستثمارات الكلية والزراعية ،مؤشرات
ضمان وجاذبية االستثمار والتجارة عرب احلدود ،معدالت سقوط
األمطار الشهرية والسنوية  ،بيانات خاصة باإلنتاج النباتي من حيث
املساحة واإلنتاج واإلنتاجية ،بيانات مستلزمات اإلنتاج الزراعي
،البيانات اخلاصة بالواردات والصادرات للسلع الزراعية والغذائية يف
الدول العربية وكذلك الواردات والصادرات ملستلزمات اإلنتاج الزراعي
،املوازين السلعية والفجوة الغذائية يف الدول العربية  ،وكمية وقيمة
التجارة العربية البينية  .وتوجد هذه اإلصدارة على موقع املنظمة على
الشبكة الدولية http//www.aoad.org/aasyxxhtm.
الكتاب السنوي لإلحصاءات السمكية اجمللد (:)11
رئيسية ،تتضمن البيانات
أبواب
يشتمل اجمللد على مخسة
ٍ
ٍ
العامة لقطاع األمساك يف الدول العربية مثل :أطوال ومساحات
املصايد الطبيعية ،مساحة املزارع السمكية وأحجام األقفاص،
أعداد الصيادين ،اجلوانب االقتصادية واالجتماعية لقطاع الصيد
وتقانات الصيد ،أسطول الصيد ،عدد مواني الصيد ،مواقع اإلنزال
بالدول العربية واملخزون السمكي يف بعض الدول العربية،
االستثمارات يف قطاع الثروة السمكية ،اإلنتاج السمكي يف
املصايد الطبيعية واملزارع السمكية  ،إنتاج املفرخات ،أهم األصناف
التجارية املنتجة من األمساك ،بيانات عن صادرات وواردات األمساك
ومنتجاتها البينية العربية ،حتديد املتاح لالستهالك ومتوسط
نصيب الفرد ،ونسب االكتفاء الذاتي من منتجات األمساك .وتوجد
هذه اإلصدارة على موقع املنظمة على الشبكة الدوليةhttp//:
www.aoad.org/aasy-fish.htm
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أنشطة األمن الغذائي
جلسات عمل
صحة احليوان
يف إطار اهتمام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بزيادة
الطاقة اإلنتاجية للثروة احليوانية يف الدول العربية ومن
خالل الربنامج القومي ملكافحة األمراض احليوانية
العابرة للحدود نفذت املنظمة األنشطة التالية:
عقد اجتماعني جملموعة اخلرباء املختصني يفاجملال وذلك يف اخلرطوم خالل الفرتة /18 - 14
2018 /10م ،حيث ناقشا تقييم املختربات
البيطرية وتقييم الوضع الراهن ملراكز إنتاج
اللقاحات البيطرية.
عدد من شركات توريد املستلزمات واللقاحات البيطرية لتوفريها وتوريدها للدول العربية.
-التعاقد مع ٍ

لقاء احلوار الوطين حول ترابط املياه والطاقة والغذاء يف السودان
عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية احلوار الوطين
حول ترابط املياه والطاقة والغذاء يوم  30أكتوبر
2018م بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدولي
(، )GIZوذلك يف إطار احلوار اإلقليمي للرتابط يف
الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،باعتباره أحد األقاليم
التنفيذية لربنامج حوار الرتابط املمول من االحتاد
األوربي ،ووزارة التعاون االقتصادي والتنمية األملانية
،وبرعاية من وزارة املياه والطاقة يف السودان.

االجتماع اخلامس للفريق العربي املتخصص لسالمة الغذاء
عقد الفريق العربي املتخصص لسالمة الغذاء اجتماعه
اخلامس املنعقد يف مدينة القاهرة خالل الفرتة17 - 19
سبتمرب 2018م مبشاركة املنظمة العربية للتنمية
الزراعية وأعضاء جمموعات العمل الفنية  ،ناقش
اجملتمعون خطط أعمال الفريق وإجنازاته خالل الفرتة
السابقة  .وأقر التشكيل احلالي جملموعات العمل
الفنية اخلمس على النحو التالي :جمموعة تقييم قدرات
أنظمة الرقابة على األغذية من أجل حتديد أولويات
برامج تنمية القدرات البشرية واملؤسسية ،جمموعة
تعزيز املشاركة العربية يف أعمال الدستور الغذائي،
جمموعة تقييم املخاطر الغذائية ،جمموعة نظام اإلنذار
العربي السريع لألغذية واألعالف ،وجمموعة شهادات
مشرتكة للواردات والصادرات الغذائية يف املنطقة العربية ،باإلضافة إىل التأكيد على أهمية دور القطاع اخلاص
وخرباء محاية املستهلك يف أعمال وفعاليات الفريق العربي املتخصص لسالمة الغذاء.
5
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أنشطة األمن الغذائي
دورات تدريبية
الربنامج القومي ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود يف
املنطقة العربية
يف إطار أهداف الربنامج الرامية إىل بناء القدرات مبا ميكن من املساهمة
الفاعلة يف محاية قطاع الثروة احليوانية ودرء أخطار األمراض احليوانية
العابرة للحدود ،نفذت املنظمة العربية للتنمية الزراعية خالل الربع األخري
من العام 2018م العديد من الدورات التدريبية القومية والقطرية وعلى رأس
العمل منها :إدارة املختربات وتطبيق املواصفة القياسية اخلاصة باعتماد
املختربات (  ،)ISO17025إدارة املخاطر لألمراض احليوانية العابرة للحدود،
كل من:
املمارسات اجليدة يف حاالت الطوارئ لألمراض احليوانية العابرة للحدود .واستفاد منها الكوادر العربية من
ٍ
األردن ،البحرين  ،تونس ،اجلزائر ،السودان ،الصومال  ،العراق  ،فلسطني ،قطر  ،مصر  ،موريتانيا و جز القمر.

أهمية الصحة والصحة النباتية يف التجارة العربية
عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ورشة العمل التدريبية حول
أهمية الصحة والصحة النباتية يف التجارة العربية يف املكتب اإلقليمي
بالقاهرة خالل الفرتة  13 - 10سبتمرب 2018م ،وبالتعاون مع مشروع
املبادرة العربية لسالمة الغذاء وتسهيل التجارة  ،SAFEشارك يف
ً
مشاركا من ( )13دولة عربية هي( :األردن ،اإلمارات
الورشة عدد ()33
 ،البحرين ،اجلزائر ،السعودية ،السودان ،سلطنة عمان  ،فلسطني،
القمر املتحدة ،لبنان  ،ليبيا ،مصر  ،موريتانيا) .هدفت الورشة إىل
إطالع اجلهات الوطنية بالدول العربية أعضاء منطقة التجارة العربية
احلرة الكربى()PAFTAعلى أوجه التقاطع بني اجلوانب الفنية
اخلاصة بالزراعة ،مبا فيها األمن الغذائي وسالمة الغذاء واإلنتاج الزراعي
واحليواني ،وبني التجارة العاملية واإلقليمية ،والتعريف بالعالقة بني
املنظمات الدولية الفنية العاملة يف جمال الصحة والصحة النباتية وبني
منظمة التجارة العاملية.

وحدة االحصاء
نفذت املنظمة العربية للتنمية الزراعية من خالل وحدة اإلحصاء عدد من الدورات التدريبية خالل أشهر سبتمرب وأكتوبر
ونوفمرب 2018م  ،بهدف بناء كوادر إحصائية زراعية قادرة على استخدام أحدث الوسائل والطرق يف جماالت مجع
وإعداد وحتليل وكتابة التقارير ونشر اإلحصاءات الزراعية والسمكية .وبلغ عدد املستفيدين من تلك الدورات )(55
من الكوادر الوطنية العربية العاملة يف إدارات اإلحصاء والبحوث الزراعية.

ترابط املياه والطاقة والغذاء
افتتح يف مقر املنظمة العربية للتنمية الزراعية الدورة التدريبية حول
(ترابط املياه والطاقة والغذاء) املنعقدة باخلرطوم خالل الفرتة  31أكتوبر
إىل  1نوفمرب  .2018هدفت الدورة إىل تعريف املشاركني مبفهوم ترابط
املياه والطاقة والغذاء وباستخدام األدوات واملنهجيات لتقييم وتنفيذ
اسرتاتيجيات الرتابط  ،حتديد التحديات اخلاصة بتطبيق نهج الرتابط
يف السودان ،فهم التداخالت واملقايضات للقطاعات املعنية بالرتابط يف
السودان ،حتديد فرص الرتابط على املستويني الوطين ودون اإلقليمي،
وكذلك على املستوى اإلقليمي مبا يعزز احلوار عرب القطاعات
والتخطيط املتكامل بني دول املنطقة.
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أنشطة املشاريع
مجهورية مصر العربية
ً
استكماال للمشروعات القطرية اليت تنفذها املنظمة يف مجهورية مصر العربية ،نفذت خالل الربع األخري من العام
2018م عدد من األنشطة أهمها:
مشروع البحريات اجلبلية :تنفيذ عدد ( )25حبرية جبلية باإلضافة إىل البحريات املنفذة خالل األعوام املاضية ليبلغ
إمجالي البحريات املنفذة ( )202حبرية جبلية.
ً
واستكماال لسلسلة املشروعات اليت قدمتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية
ويف إطار مشروع نشر التقانات الزراعية
يف اإلسهام بتطوير وميكنة العمليات الزراعية من خالل توزيع عدد ( )635فراطة ذرة تبلغ طاقتها اإلنتاجية الكلية
(952.5طن/ساعة) ولزيادة كفاءة تلك الفراطات قامت املنظمة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصالح األراضي
ً
حمركا توزع على
باختاذ اإلجراءات و توفري عدد ( )35حمرك ديزل لرتكيبها على عدد من الفراطات بواقع ()25
حمركات توزع على بعض حمافظات الوجه القبلي.
بعض حمافظات الوجه البحري و ()10
ٍ

مجهورية لبنان
مشروع دعم نشاطات املرأة الريفية يف تربية
النحل:
ينفذ املشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة منذ عام
2013وذلك بتوفري حنو ( )1000خلية من حنل العسل
مع مستلزماتها لصاحل حنو ( )200من النساء الريفيات مع
أعطائهن تأهيل وتدريب للمرأة الريفية على أساليب تربية
ً
حاليا على توفري عدد
ورعاية حنل العسل  ،ويتم العمل
( )350خلية حنل مع مستلزماتها لصاحل ( )70مستفيدةً.

مشروع مدرسة املرأة الريفية:
بدعم من املنظمة العربية للتنمية الزراعية يتم استكمال
إجراءات تنفيذ مشروع إلقامة مدرسة للتنمية الريفية يف
منطقة دروس العقارية /حمافظة بعلبك– اهلرمل ،حيث
تقوم املنظمة بدراسة املوقع ووضع التصاميم اهلندسية
بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية  ،وتشتمل املدرسة على
قاعات حماضرات ومكاتب إدارية ومعارض ومرافق  ،واهلدف
من إنشاء املدرسة هو :تفعيل عمل ونشاط املرأة الريفية
ورفع مستواها الثقايف واالجتماعي واملادي  ،مما ينعكس
ً
إجيابا على الوضع الزراعي ،ويشكل أحد أبواب التنمية
املستدامة يف تلك املناطق الفقرية .
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أنشطة املشاريع
مجهورية السودان

وحدة الثروة السمكية واالستزراع السمكي
يف إطار الربنامج العربي لالستزراع السمكي يف املياه العذبة  ،حقق املشروع
خالل املوسم 2018م ( من شهر مارس وحتى شهر أكتوبر ) إنتاج يقدر بنحو
( )10ماليني زريعة بوزن  2جرام .
ويف إطار التنسيق مع وزارة الثروة احليوانية يف مجهورية السودان قامت املنظمة
منطقة التعمري
التاريخ
بتوفري وتوزيع عدد ( )2مليون زريعة بلطي نيلي
سد وادي حسيب
2018 /9/ 30
نقي يف البحريات الداخلية يف السودان لدعم
منطقة ابو دليق (سد االنقاذ)
2018 /10/ 4
املخزونات واملصايد السمكية الطبيعية.
2018 /10 /4
2018 /10 /9
2018 /11 /21

منطقة ابو دليق (سد الربته)
سد السليت
حبرية كنجر

عدد الزريعة (ألف وحدة)
400
400
200
400
600

اململكة األردنية اهلامشية
عقد باملكتب اإلقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يف منطقة
ً
ً
ثنائيا بني ممثلي املنظمة واملركز العربي
اجتماعا
إقليم الوسط بالقاهرة
لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة (أكساد) ،وذلك بهدف التعاون
بني املنظمة واملركز إلعداد برنامج تنفيذي للمشاريع التالية:
•الربنامج التنفيذي للتعاون يف جمال تطوير أغنام العواسي يف حمطة
دير عال ،يعنى بتطوير برامج احملطة لتصبح نواة للتحسني الوراثي
للمجرتات الصغرية يف املشرق العربي.
•مشروع تطوير وتنمية اجملرتات الصغرية يف الدول العربية :يستهدف
ً
ً
مقدرة من الثروة
أعدادا
هذا املشروع الدول العربية الراغبة ،واليت متلك
احليوانية  ،بغرض التعرف على السالالت الواعدة فيها والعمل على
حتسينها.

مشروع تربية املاعز:

مت تأسيس مشروع تربية املاعز عام ، 2012للمساهمة يف توفري دخل مستدام للمزارعني املستهدفني يف اململكة األردنية
اهلامشية يف منطقة دير عال – األردن.
حيتوي املشروع على عدد( )3حظائر مسقوفة باإلضافة إىل أرض تقدر بـ ( )65دومن صاحلة للزراعة ومن املمكن توصيل
مياه الري هلا لزراعتها باملنتجات الزراعية و العلفية  ،يوجد يف احملطة (ً )47
رأسا من إناث املاعز البالغة ،باإلضافة إىل
ً
إناث .ويوجد عدد ( )8من التيوس البالغة منها ( )3شامية
ذكرا و 6
مواليد املوسم السابق من الذكور واإلناث وعددها 22
ٍ
ً
نقية و( )2شامي  % 50و( )3شامية  . % 75وقد مت خالل الفرتة السابقة توزيع حنو ( )150رأسا من املاعز بواقع ( )5من
اإلناث املضربة لعدد( )30أسرة يف منطقة غور فيفا واملعمورة ،باإلضافة إىل توفري أعالف للمستفيدين  -شعري وخنالة.
ً
شاميا .
رؤوس من ذكور املاعز املضربة ()50
كما مت تزويد وزارة الزراعة األردنية بـ ()10
ٍ

دولة فلسطني
مشروع تنمية موارد املياه:

تنفذ املنظمة العربية للتنمية الزراعية مشروع تنمية موارد املياه بالتعاون والتنسيق
بئر
مع وزارة الزراعة ،وقد مت البدء يف تنفيذ املشروع عام 2016
،حيث حفرت (ٍ )100
لتجميع مياه األمطار لألغراض الزراعية بسعة (ً )70
ً
مكعبا للبئر الواحد وتقع
مرتا
ً
()20بئرا يف حلحول ،و(ً )20
ً
بئرا يف اخلليل ،و( )20بئرا يف بيت
يف املناطق التالية:
ً
حلم و(ً )20
بئرا يف دورا و( )20بئرا يف يطا  .ويف عام 2018م وبالتنسيق مع الوزارة
أعلنت املنظمة مناقصة لتنفيذ عدد (ً )20
بئرا مت حفرها وعلى أن يتم تنفيذ واستكمال الباقي يف  2019ليستفيد منها
ً
مزارعا.
50

اما عام  2018فقد مت تنفيذ حفر تنفيذ حفر  50بئر يف املرحلة الثانية (  10ابار يف منطقة يطا 20،بئري يف منطقة دورا،
 20بئر يف منطقة بيت حلم استفاد منها  50مزراع
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مشاركات املنظمة
شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف االجتماع الدولي
حول األساليب املبتكرة واملستدامة ملكافحة حشرة سوسة
النخيل احلمراء املنعقد يف مدينة باري بإيطاليا خالل الفرتة
23 - 25أكتوبر 2018م ،وجتدر اإلشارة بأن املنظمة العربية
ً
ً
خاصا لقطاع خنيل التمر يف
اهتماما
للتنمية الزراعية قد أولت
خطط عملها السنوية ،حيث قامت بتنفيذ العديد من املشروعات
والدراسات والدورات التدريبية ذات العالقة بتطوير وإنتاج وتسويق
وتصنيع التمور يف املنطقة العربية .وقد أقرت املنظمة العربية
للتنمية الزراعية بالتعاون مع الفاو إطار اسرتاتيجي لتطوير
سلسلة القيمة ) (Value Chainلنخيل التمر يف املنطقة العربية
وقامت بإنشاء حتالف دولي مع بعض املنظمات واملراكز اإلقليمية
والدولية لتنفيذ اإلطار منها الفاو واملركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة ،وجائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي واملركز الدولي للزراعة امللحية.
شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف االحتفال بيوم
الغذاء العاملي  2018والذي كان حتت رعاية صاحبة السمو
امللكي األمرية بسمة بنت طالل املنعقد يف 2018/10/22م
والذي نظمته كال من  :منظمة األغذية والزراعة)(FAO
وبرنامج األغذية العاملي ( ،)WFPمتحور االحتفال حول
اهتمامات وإجنازات املنظمتني والربامج املعمول بها ،باإلضافة
ً
دعما من منظمة
إىل عرض قصة جناح ملزارعة أردنية تلقت
األغذية والزراعة لألمم املتحدة .
شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف فعاليات املؤمتر
السنوي احلادي عشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية) (AFED
يف بريوت  /لبنان خالل الفرتة 2018/11/9- 8م برعاية دولة رئيس
الوزراء سعد احلريري وحتت شعار “متويل التنمية املستدامة يف
الدول العربية”.

شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف افتتاح فعاليات
مهرجان الزيتون الوطين األردني التاسع عشر املنعقد حتت رعاية
دولة رئيس الوزراء ،وبتنظيم من املركز الوطين للبحوث الزراعية
خالل الفرتة 2018/12/1 -11/28م يف عمان  ،وشارك فيه أكثر
ً
ً
دعما لقطاع الزيتون ،وتسليط الضوء على
مشاركا
من ()130
التنمية الريفية املستدامة لتسويق منتجات الزيتون خاصة ما
تنتجه املرأة الريفية  ،وإجياد مراكز للتسويق املباشر ،وتوفر يف
املعرض فحص مباشر لزيت الزيتون  ،بلغ عدد زوار املعرض أكثر
من ( )40ألف زائر.
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التعاون العربي اإلفريقي

وحدة الدراسات واالستشارات
يف إطار الشراكات اليت أطلقتها املنظمة العربية للتنمية
الزراعية وبالتعاون املثمر مع املصرف العربي للتنمية
ً
واستمرارا جلهود املنظمة املتواصلة
االقتصادية لدول إفريقيا،
يف تقديم الدعم الفين لتطوير قطاع الزراعة العربي واإلفريقي،
قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد املهام املرجعية
لدراسة جدوى فنية و مالية ملشروع متكامل إلنتاج الذرة
الشامية واألرز وفول الصويا وإنتاج حلوم الدواجن جبمهورية
اجلابون ،من خالل تقديم رؤية حول كيفية إعداد هذه
الدراسة متضمنة احملاصيل(األرز ،الذرة الشامية وفول الصويا)
يف منطقة املشروع ،مع حتديد نقاط القوة والضعف والفرص
أشهر بتكلفة
االستثمارية ومتتد فرتة تنفيذ هذه الدراسة )ٍ (4
تقدر بنحو  370ألف دوالر أمريكي.

مشروعات التعاون العربي األفريقي
قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية وبالتنسيق مع مفوضية
اإلحتاد األفريقي يف إطار الشراكة بني جامعة الدول العربية
واإلحتاد األفريقي بإعداد وتقديم مقرتحات الربعة مشاريع
للتعاون العربي األفريقي يف اجملال الزراعي ،توطئة لتقدميها
ملؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية بهدف تعزيز األمن الغذائي،
وتنمية القطاعات الزراعية يف الوطن العربي واألفريقي .ومشلت
املشروعات :اخلارطة االستثمارية الزراعية للدول العربية
واألفريقية ،الرتابط بني الطاقة واملياه والغذاء يف ظل التغري
املناخي ،استخدام الطاقة النظيفة ملشروعات الري الصغرية،
والتدريب يف جمال تربية األحياء املائية.
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فعاليات قادمة

فعاليات
المنظمة القادمة

مؤتمر السودان الدولي لسالمة الغذاء
 10 - 8ابريل  - 2019الخرطوم

المؤتمر اإلقليمي الثاني للزراعة الذكية
أكتوبر  - 2019دبي

مؤتمر النخيل و التمور
نوفمبر  - 2019العراق
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