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منرب املنظمة األسبوعي

التـنقـيب فـي املـعـلومـات

عقدت ندوة بعنوان التنقيب يف املعلومات .يوم
الثالثاء املوافق 2010/8/3م بالقاعة الصغرى
لالجتماعات مبقر املنظمة باخلرطوم .وذلك
ضمن سلسلة الندوات الراتبة اليت تقيمها املنظمة
بشكل دوري قدمها األستاذ  /الصادق عثمان
حممد أمحد – رئيس القسم  ،حضرها سعادة
الدكتور أمحد السماوي املدير العام املساعد
ً
نائبا عن
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
املدير العام إضافة إىل اخلرباء ومساعدي اخلرباء
بأقسام وإدارات املنظمة املختلفة.

املوارد الطبيعية والبيئية يف الوطن العربي
تتواصل املنابر األسبوعية اليت تقيمها املنظمة
العربية للتنمية الزراعية حيث نظمت إدارة
املوارد الطبيعية والبيئية ندوة حتت عنوان
املوارد الطبيعية والبيئية يف الوطن العربي قدمها
الدكتور /خليل عبد احلميد أبو عفيفة – مدير
اإلدارة ،وذلك يوم الثالثاء املوافق 2010/8/10م
بالقاعة الصغرى مبقر املنظمة العربية للتنمية
الزراعية باخلرطوم.
تناولت الندوة إمكانيات الوطن العربي من
املوارد الطبيعية واملخاطر اليت تهدد هذه املوارد
وكيفية احملافظة عليها.
كما تطرقت إىل اجلهود الكبرية اليت تبذهلا
املنظمة للمحافظة على استدامة هذه املوارد
الطبيعية ،املائية منها والغابية وعالقة كل
ذلك بالتغريات املناخية.
حضر الندوة سعادة الدكتور  /أمحد السماوي املدير العام املساعد باملنظمة  ،جبانب عدد من خرباء ومساعدي اخلرباء
باملنظمة وأدار أعماهلا الدكتور /حسن سامل اخلبري مبركز الدراسات واالستشارات التابع للمنظمة.
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الثروة احليوانية والسمكية
ً
ً
ً
مشرتكا مبناسبة يوم
صحافيا
مؤمترا
جبمهورية السودان يعقدان
الزراعة العربي لعام 2010م
 26سبتمرب 2010م
عقد معالي الدكتور طارق بن موسي الزدجالي مدير
عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومعالي الدكتور/
فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة احليوانية والسمكية
ً
ً
ً
مشرتكا مبباني
صحافيا
مؤمترا
جبمهورية السودان
الوزارة يف صبيحة يوم  26سبتمرب حبضور كبار املسئولني
باملنظمة والوزارة وممثلي اإلعالم املرئي واملسموع حيث
أكد معالي مدير عام املنظمة خالل املؤمتر أن االحتفال
بيوم الزراعة العربي هلذا العام جيئ حتت شعار (املرأة
ً
تقديرا للدور احليوي والرئيس الذي
واألمن الغذائي)
تقوم به املرأة العربية يف جمال التنمية الزراعية والريفية
ً
مشريا إىل أنه
وإسهامها الفاعل يف األمن الغذائي العربي،
سيتم الرتكيز خالل االحتفال على إبراز اجلهود اليت تبذهلا
املرأة العربية يف هذا اجملال ،وأن املنظمة العربية للتنمية
ً
ً
رمسيا مبقرها بالعمارات شارع
احتفاال
الزراعية ستقيم
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سبتمرب 2010م ،مبشاركة أصحاب املعالي وزراء الزراعة
والثروة احليوانية والسمكية جبمهورية السودان
والسادة أعضاء اللجان املختصة باجمللس الوطين وعمداء
كليات الزراعة باجلامعات السودانية وعدد من اخلرباء
واملختصني يف اجملال الزراعي جبمهورية السودان والعامل
العربي ،ومبشاركة ممثالت للمرأة العربية.
من جانبه عرب معالي دكتور فيصل حسن إبراهيم
وزير الثروة احليوانية والسمكية جبمهورية السودان
عن تقديرهم لدور وجهود املرأة يف تنفيذ خطط وبرامج
التنمية الزراعية الريفية بشقيها النباتي واحليواني،
ً
ً
مزيدا من
مؤكدا حرصهم على إيالء املرأة الريفية
االهتمام وإدماجها يف خطط وبرامج عمل الوزارات ذات
الصلة والعمل على االرتقاء بقدراتها ومتكينها من
احلصول على املعارف ووسائل اإلنتاج وموارده لتعزيز
دورها وإسهاماتها يف هذا القطاع احليوي املهم.
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يـوم الـزراعـة العـربي
 27سبتمرب 2010م
حتتفل املنظمة العربية للتنمية الزراعية
بالتعاون مع وزارات الزراعة ُ
والثروة احليوانية
والسمكية بالعامل العربي بيوم الزراعة
العربي الذي يصادف بداية مباشرة املنظمة
ملهام عملها الذي يوافق  27سبتمرب (ايلول)
من كل عام .وقد جاء احتفال هذا العام
برعاية كرمية من السيدة الفضلى فاطمة
األمني عبد اهلل حرم نائب رئيس مجهورية
السودان مبقر املنظمة باخلرطوم حتت شعار
ً
تقديرا للدور
املرأة واألمن الغذائي العربي
الريادي الكبري واملتعاظم الذي تقوم به
املرأة العربية يف اجملاالت الزراعية احليوانية
والنباتية .وحضر االحتفال معالي الدكتور
فيصل حسن إبراهيم – وزير الثروة
احليوانية والسمكية جبمهورية السودان
وممثل والي والية اخلرطوم ورئيس جلنة
الزراعة باجمللس الوطين جبمهوري السودان
إضافة إىل عدد من وزراء الزراعة والثروة
احليوانية والسمكية من الواليات املختلفة
يف السودان و ممثلي املنظمات الدولية
واإلقليمية واحمللية املهتمة باألمن الغذائي
وكذلك العلماء والباحثني املهتمني بهذا
اجملال.
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تضمن برنامج االحتفال عديد من األنشطة افتتحها
معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي بكلمة
ضافية عن هذا اليوم ركزت يف جمملها على دور املرأة
يف حتقيق األمن الغذائي يف الوطن العربي كما قدمت
أوراق عن دور املرأة يف األمن الغذائي بكل من مجهورية
السودان ومجهورية مصر العربية وفلسطني والعامل
العربي .واشتمل االحتفال على تكريم عدد من النساء
الرائدات يف جمال الزراعة وتكريم عدد من الشخصيات
اليت كان هلا دور مميز يف اجملال الزراعي والقطاعات ذات
العالقة.
4
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مشاركة املنظمة يف أعمال الدورة ( )26للجنة
الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي (كومسيك)
شاركت املنظمة يف أعمال الدورة()26
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي (كومسيك) اليت
عقدت مبدينة إستانبول برتكيا برعاية
كرمية من فخامة الرئيس /عبد اهلل غول
– رئيس مجهورية تركيا وذلك يف الفرتة
من 2010 /10 / 8 - 4م ،بوفد ضم املهندس
رائد فائز حرت -رئيس مكتب املدير العام
ومدير مركز الدراسات واالستشارات
بالوكالة واألستاذ /فيصل علي سلمان -
خبري التعاون الدولي مبكتب املدير العام
يف أعمال الدورة ،وقد شارك يف أعمال
ً
دولة
الدورة حوالي  200مشارك من 45

منها ً 26
دولة شاركت بوفود وزارية إضافة إىل املنظمات التابعة ملنظمة
املؤمتر اإلسالمي واملنظمات اإلقليمية والدولية.
تناولت جلسات العمل على مستوى الوزراء وكبار املسئولني عدة
موضوعات مشلت برنامج األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر
واملستجدات االقتصادية العاملية ذات الصلة بالبلدان األعضاء يف منظمة
املؤمتر اإلسالمي والتقرير االقتصادي السنوي  ،إضافة إىل الربنامج اخلاص
بالتعليم والتدريب املهين للدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
وتبادل وجهات النظر حول الزراعة والتنمية الريفية وتطبيقات احلكومة
اإللكرتونية وانعكاساتها االقتصادية على البلدان األعضاء ،وضرورة
تفعيل التعاون يف اجملاالت كافة بني الدول األعضاء يف املؤمتر.

اجتماعات جلنة األمن الغذائي العاملي
روما – يف الفرتة من  14 - 11أكتوبر 2010م
شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف اجتماعات
جلنة األمن الغذائي العاملي اليت عقدت مبقر منظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة بروما خالل الفرتة من - 11
 14أكتوبر 2010م .بوفد برئاسة معالي الدكتور /طارق
ً
عرضا
بن موسي الزدجالي – مدير عام املنظمة ،الذي قدم
لدور املنظمة يف األمن الغذائي العربي ،وذلك ضمن جلسة
العمل اخلاصة باملبادرات اإلقليمية يف جمال األمن الغذائي
والتغذية ،واليت شارك فيها عدد من ممثلي املنظمات
والربامج الغذائية من أمريكا اجلنوبية والباسفيك وآسيا
وإفريقيا.
وقد اشتمل عرض املنظمة على التعريف باملنظمة
وأهدافها ورؤيتها وبراجمها واألنشطة اليت تقوم بها يف إطار
إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين
القادمني ،وإعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة
أزمة الغذاء العاملية والربامج اليت انبثقت عنه :الربنامج
الطارئ لألمن الغذائي العربي ،والربنامج العربي للغذاء.
جبانب التعريف مبساهمة املنظمة يف التعاون الزراعي
العربي اإلفريقي من خالل مشاركتها يف إعداد خطة
العمل املشرتكة للتعاون بني إفريقيا واملنظمة العربية
يف جمال الزراعة واألمن الغذائي.
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وقد أشادت الوفود املشاركة بالعرض املقدم من قبل
املنظمة وجهودها يف جمال التنمية الزراعية واألمن
الغذائي العربي ،وخباصة أنشطتها املنفذة يف مجهورية
السودان يف جمال االستزراع السمكي والتنمية الريفية
والتدريب.
5

اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية الثروة
احليوانية بسلطنة عمان
يف إطار متابعة برامج اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية
الثروة احليوانية بسلطنة ُعمان أقام فريق اخلرباء التابع
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي يتوىل إعداد
ً
عددا من احملاضرات وجلسات احلوار حول
اإلسرتاتيجية
اإلسرتاتيجية بسلطنة ُعمان حيث قدم الدكتور  /صالح
يوسف الطراونة – خبري االقتصاد والتسويق حماضرة يف يوم
األربعاء 2010/10/13م  .بوزارة الزراعة بالسلطنة تناولت
أهم املشاكل واملعوقات اليت تواجه تسويق الثروة احليوانية
وسبل تدعيم املسار الصحيح لتفادي هذه العقبات.
كما قدم بروفسري /على مهيد بانقا – خبري اإلرشاد والتنمية
الريفية عضو الفريق حماضرة مببين وزارة الزراعة مبسقط
تطرق فيها ألهم سالالت احليوانات بالسلطنة وأساليب
الرتبية وكيفية رفع قدرات العاملني بالقطاع.
تلت ذلك جلستا حوار عقدتا يف يوم األحد 2010/10/18م
متت خالهلما مناقشة مقرتحات ترقية حبوث وخدمات صحة
احليوان قدم خالهلا د /زكريا القنواتي – خبري الصحة
ً
تعريفا بالوضع
احليوانية باملنظمة العربية للتنمية الزراعية
ً
الراهن للخدمات والبحوث البيطرية كما قدم أيضا حماضرة
أخرى مبركز البحوث الزراعية بالرميس حتدث فيها عن الرؤى
املستقبلية لتأهيل اخلدمات البيطرية وحتديث احملاجر من
واقع اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية الثروة احليوانية بسلطنة
عمان.
واختتمت هذه الفعاليات مبحاضرة عن املراعي بالسلطنة
وآفاق تطويرها بصاللة قدمها د /حمجوب زروق – رئيس
الفريق املكلف بإعداد اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية
الثروة احليوانية.
جدير بالذكر أن هذه احملاضرات قد حظيت حبضور كبري
من املهتمني واملختصني والعلماء.
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الدورة التدريبية اإلقليمية املتخصصة
يف جمال
أسس ومعايري حتديد االحتياجات التدريبية وتقييم عملية التدريب
عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية
الدورة التدريبية اإلقليمية املتخصصة يف
جمال أسس ومعايري حتديد االحتياجات
التدريبية وتقييم عملية التدريب يف
إطار الربنامج العربي للتدريب الزراعي
والسمكي بالالذقية باجلمهورية العربية
ً
متدربا
السورية مبشاركة تسعة عشر
كل من الدول
بواقع متدربني اثنني من
ٍ
العربية التالية :األردن ،اإلمارات ،العراق،
سلطنة عمان ،فلسطني ،لبنان ،السعودية،
وسوريا .وذلك يف الفرتة من 21 – 17
أكتوبر(( -تشرين األول))2010 /م .برعاية
كرمية من سعادة الدكتور غالب شحادة
– أمني فرع حزب البعث جبامعة تشرين،
وحبضور نائب مدير جامعة تشرين وأمني
دائرة الزراعة بالالذقية ودكتور احلاج
عطية احلبيب مدير إدارة التدريب والتأهيل
باملنظمة العربية للتنمية الزراعيةإضافة
إىل عدد من اخلرباء احملليني.
ً
عددا من احملاضرات
تضمن برنامج الدورة
النظرية والتطبيقية ويف ختام الدورة مت
توزيع الشهادات على املتدربني.
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منرب املنظمة األسبوعي
يناقش ورقة حول االستزراع
السمكي
يف أول منابرها األسبوعية هلذا الشهر ،وضمن
براجمها اليت تهدف إىل تفعيل دور اإلدارات باملنظمة،
عقدت املنظمة منربها األسبوعي يف يوم الثالثاء
2010/10/19م بالقاعة الصغرى مبقر املنظمة
باخلرطوم حتت عنوان األسس الفنية واالقتصادية
ملشروعات االستزراع السمكي يف املياه العذبة
حيث استمع احلضور إىل ورقة قدمها دكتور /
نضال امللوح – رئيس الربنامج العربي لالستزراع
السمكي باملنظمة تناول فيها أهمية الثروة
السمكية من الناحية االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ومفهوم وأهداف االستزراع املائي ونظم
االستزراع السمكي يف العامل إضافة إىل تقديم
األسس واملؤشرات الفنية واالقتصادية واملالية
ملشروعات االستزراع السمكي يف املياه العذبة
وذلك حسب نظام الرتبية املستخدم  .وقد شارك
احلضور مبداخالتهم وتعليقاتهم على موضوع
الورقة.

يناقش واقع اإلحصاءات الزراعية
يف الوطن العربي
ً
تواصال لسلسلة منتدياتها األسبوعية اليت تعقد
بصورة راتبة ناقش املنرب يوم الثالثاء املوافق /26
 2010 /10م واقع اإلحصاءات الزراعية العربية
من خالل جتربة املنظمة العربية للتنمية الزراعية
يف العمل اإلحصائي العربي من خالل ورقة
قدمتها السيدة  /منى عبد الرمحن – أخصائي
اإلحصاء باملنظمة حبضور لفيف من اخلرباء
ومساعدي اخلرباء باملنظمة حيث ألقت الضوء
على اإلصدارات اخلاصة باملنظمة ومراحل تطوير
العمل اإلحصائي باملنظمة منذ صدور أول إصدارة
عام  1981م حتى تارخيه،و تطرقت الورقة إىل
مشاكل ومعوقات اإلحصاءات الزراعية عامة
وإحصاءات التجارة بصفة خاصة كما ناقشت
كيفية تطوير العمل اإلحصائي باملنظمة .
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك يف اجتماع
اخلرباء حول متويل التنمية يف مشال أفريقيا
شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ممثلة يف
املهندس /أمحد حيي عبدا جمليد –اختصاصي املشروعات
باملنظمة يف اجتماع اخلرباء حول متويل التنمية يف مشال
إفريقيا الذي عقد مبدينة الرباط باملغرب يف الفرتة من
2010/10/21 - 19م مبشاركة وفود من سبع دول هي:
املغرب ،اجلزائر ،مصر ،ليبيا ،السودان ،موريتانيا ،وتونس،
وممثلون ملنظمات وطنية وإقليمية.
افتتح اجللسات كاتب الدولة يف الشئون اخلارجية
باململكة املغربية السيد /حممد أوزين الذي ركز
يف كلمته على أهمية العمل اجلماعي لتطوير
إسرتاتيجيات التمويل من أجل التنمية ومواجهة التحديات
اليت تواجه منطقة مشال إفريقيا وعلى رأسها التغريات
املناخية وآثار األزمة االقتصادية واملالية.
ناقش االجتماع العديد من أوراق العمل املتعلقة بالتمويل
العام واخلاص والتمويل األجنيب وسبل تقوية التبادل
التجاري وتشجيع االندماج االقتصادي بني دول املنطقة
وكيفية تطوير إسرتاتيجيات التمويل املشرتك .

خرج االجتماع بعدة توصيات ركزت على ضرورة تضافر
اجلهود وتعزيز احلوار والتنسيق بني بلدان املنطقة من أجل
دعم الزراعة بهدف حتقيق االكتفاء الذاتي .وكذلك
تطوير التمويل العام وتشجيع توجيه املوارد احمللية حنو
التنمية للتخفيف من حدة الفقر وإتاحة فرص العمل جبانب
إصالح النظام الضرائيب وتنمية الصناديق التمويلية
القطرية وتشجيع التمويل اخلارجي واخلاص واملشرتك.
إضافة إىل تشجيع التعاون والتكامل لتمويل التنمية
وتشجيع برامج التمويل األصغر والتأمني الزراعي.

مشاركة املنظمة يف املؤمتر الوزاري اخلامس
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
السودان – اخلرطوم ـــــ 2010 /10 /28 – 26م
شاركت املنظمة العربية للتنمية
الزراعية يف املؤمتر الوزاري اخلامس
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بشأن األمن
الغذائي والتنمية الزراعية الذي
استضافته مجهورية السودان وجرت
فعالياته بقاعة الصداقة باخلرطوم
وذلك يف الفرتة من 10 / 28 – 26
2010 /م .بوفد برئاسة معالي
الدكتور املدير العام وعضوية عدد
من اخلرباء واملختصني،وقد شارك يف
املؤمتر مندوبون من تسع وعشرين
دولة من الدول األعضاء باملنظمة
وممثلني ملختلف املؤسسات
واملنظمات اإلقليمية والدولية،

كما شاركت ثالث دول بصفة
مراقب هي  :إفريقيا الوسطى وروسيا
االحتادية ومشال قربص الرتكية .
ً
رئيسا ملكتب
وقد مت اختيار السودان
وكل من أوغندا وماليزيا
املؤمتر
ٍ
ً
وفلسطني نوابا للرئيس  ،واختريت
ً
مقررا .
مجهورية إيران اإلسالمية
وقد تناولت جلسات املؤمتر استعراضاً
ألنشطة منظمة املؤمتر اإلسالمي يف
جمال األمن الغذائي والتنمية الزراعية
والوضع الغذائي بالدول األعضاء
والتدابري املطلوب اجنازها جملابهة
مشكلة الغذاء بالدول اإلسالمية .
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وقد خلصت توصيات املؤمتر إىل التعهد
بايالء األمن الغذائي األولوية القصوى
وضرورة تعزيز التعاون بني البلدان
اإلسالمية داخل القطاع الزراعي بكل
أشكاله وزيادة اإلنفاق العمومي يف
القطاع الزراعي وتوفري الظروف املواتية
جلذب االستثمارات األجنبية ووضع إطار
تنفيذي للزراعة والتنمية الريفية واألمن
الغذائي للدول األعضاء ودعم مراكز
ً
ً
وعامليا ودعم
حمليا
البحوث الزراعية
تنمية الريف.
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اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يعقد دورته السابعة والثالثني بنواكشوط
باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية يوم األحد  23ذو القعدة 1431هـ املوافق 2010/10/31م
عقد اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمال دورته السابعة والثالثني بنواكشوط باجلمهورية
اإلسالمية املوريتانية يف يوم األحد  23ذو القعدة 1431هـ املوافق 2010/10/31م برعاية سامية من فخامة رئيس
اجلمهورية السيد /حممد ولد عبد العزيز ،ترأس أعمال الدورة معالي الدكتور /فهد بن عبد الرمحن بالغنيم – وزير
الزراعة باململكة العربية السعودية – رئيس اجمللس ،وحضرها أصحاب املعالي أعضاء اجمللس التنفيذي ،وزراء الزراعة
بكل من موريتانيا ،األردن ،لبنان ،الكويت ،اليمن ،فلسطني.
والتنمية الريفية  ،وممثليهم
ٍ
حبث اجمللس خالل دورة انعقاده البنود املدرجة على جدول أعماله كما قدم معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي –
ً
تقريرا ً
وافيا للمجلس حول إجنازات املنظمة خالل الفرتة بني دورتي اجمللس
مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية،
كل من اجلمعية العمومية واجمللس التنفيذي .ثم نظر اجمللس يف املذكرات
وموقف متابعة اإلدارة العامة لقرارات
ٍ
املعدة من قبل اإلدارة العامة للمنظمة حول البنود املدرجة على جدول األعمال واختاذ القرارات املناسبة بشأنها.
ويف ختام أعماله رفع اجمللس برقية شكر لفخامة الرئيس حممد ولد عبد العزيز رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية،
عرب خالهلا عن عظيم شكره وامتنانه للرعاية الكرمية اليت أوالها فخامته لدورة اجمللس ،كما رفع اجمللس برقية
شكر وامتنان ملعالي وزير التنمية الريفية مبوريتانيا حلسن التنظيم وكرم الضيافة اليت حظي بها أعضاء اجمللس
ومرافقيهم.
وعقب اختتام أعمال اجمللس استقبل فخامة الرئيس حممد ولد عبد العزيز يف صبيحة يوم اإلثنني األول من نوفمرب
2010م معالي رئيس اجمللس ومعالي مدير عام املنظمة وتدارس معهم أوضاع الزراعة واألمن الغذائي العربي.
وعلى هامش أعمال اجمللس التقى معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي  -مدير عام املنظمة العربية للتنمية
الزراعية مبعالي السيد /إبراهيم ولد مبارك ولد حممد املختار – وزير التنمية الريفية مبوريتانيا ،حيث تبادال احلديث
عدد من النشاطات مبوريتانيا مبساعدة املنظمة
حول هموم الزراعة املوريتانية خاصة والعربية عامة واتفقا على تنفيذ ٍ
عدد من املناطق الزراعية بنواكشوط
العربية للتنمية الزراعية .كما قام معالي الدكتور /مدير عام املنظمة بزيارة ٍ
ووالية الركيز وزار مشروع األرز مبنطقة الركيز ووالية اترارزة ومصنع تسفكي لصناعة األلبان باعتباره املصنع
ً
أيضا مشروع دار النعيم الزراعي.
الرائد عربيا وإفريقيا يف صناعة جبنة لنب اإلبل كما زار
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