النشرة اإلخبارية
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حدث الشهر:

االفتتاحية:

تويل املنظمة العربية للتنمية الزراعية
اهتمام ًا خا�ص ًا يف جمال اال�ستزراع
ال�سمكي � ،إميان ًا منها ب�أنه �سوف يكون
الغذاء الآمن والبديل الربوتيني
احليواين الأمثل فقد اتفقت مع
حكومة جمهورية ال�سودان متمثلة يف
وزارة الرثوة احليوانية وال�سمكية
على �إن�شاء بع�ض املزارع ال�سمكية.
وقام معايل الدكتور طارق بن مو�سى
الزدجايل مدير عام املنظمة بزيارة
اىل الإدارة العامة للأ�سماك التابعة
لوزارة الرثوة احليوانية وال�سمكية
بجمهورية ال�سودان مبنطقة ال�شجرة
يف مدينة اخلرطوم وذلك يوم الإثنني
� 12شعبان 1430ه املوافق 3
�أغ�سط�س (�آب)2009م رافقه بع�ض
خرباء املنظمة املخت�صني.و�أ�صدر
معاليه توجيهاته للخرباء ب�إعداد خطة
عمل تنفيذية لتطوير اال�ستزراع
ال�سمكي وكله �أمل يف �أن ت�سهم
هذه املزارع �إ�سهام ًا وا�ضح ًا وفاع ًال
يف مواجهة �أزمة الغذاء العاملية .

نائب رئيس اجلمهورية يلتقى املدير العام للمنظمة

ا�ستقبل معايل الأ�ستاذ علي عثمان حممد طه نائب رئي�س جمهورية ال�سودان يف مكتبه بالق�رص اجلمهوري
يف مدينة اخلرطوم �صباح اليوم الأحد الثاين من �شهر رم�ضان 1430هـ املوافق � 23أغ�سط�س (�آب)
2009م ،معايل الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وقد ثمن معايل نائب رئي�س اجلمهورية الدور الذي ت�ضطلع به املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف ترقية
العمل الزراعي بالوطن العربي ،وم�ساهمتها املقدرة يف ترقية وتطوير القطاع الزراعي يف ال�سودان،
م�ستعر�ض ًا جهود احلكومة ال�سودانية وا�سرتاتيجيتها للنه�ضة الزراعية ال�شاملة ،وا�ستغالل املوارد لتلبية
احتياجات البالد وحتقيق الأمن الغذائي على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
من جانبه توجه معايل الدكتور /طارق الزدجايل املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،بخال�ص
ال�شكر والتقدير ملعايل نائب الرئي�س ال�سوداين على ح�سن اال�ستقبال ،والدعم الذي تقدمه احلكومة
ال�سودانية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية منذ �إن�شائها مبدينة اخلرطوم ،وعدد معاليه ما يتمتع به
ال�سودان من موارد وثروات طبيعية �ضخمة ت�ؤهله لت�أمني الغذاء لدول الإقليم والعامل.
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املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يزور مزارع األمساك باإلدارة العامة
لألمساك مبنطقة الشجرة يف مدينة اخلرطوم – مجهورية السودان 2009/8/3م
ا�ستمرار ًا للتعاون والتن�سيق القائمني مع وزارة الرثوة احليوانية
وال�سمكية ،ومن منطلق ترجمة هذه اجلهود �إىل برنامج عمل ،قام
معايل الدكتور /طارق بن مو�سى الزدجايل املدير العام للمنظمة العربية
للتنمية الزراعية ،بزيارة عمل ر�سمية �إىل الإدارة العامة للأ�سماك
التابعة لوزارة الرثوة احليوانية وال�سمكية بجمهورية ال�سودان ،مبنطقة
ال�شجرة يف مدينة اخلرطوم ،وذلك �صباح يوم الإثنني � 12شعبان
1430هـ املوافق � 3أغ�سط�س (�آب) 2009م ،ورافقه يف الزيارة
جمموعة من خرباء املنظمة املتخ�صني.
وقد وقف معايل الدكتور املدير العام للمنظمة والوفد املرافق له على
عمليات ا�ستزراع الأ�سماك يف الأحوا�ض املخ�ص�صة لذلك مبقر الإدارة
العامة للأ�سماك ،وا�ستمع معاليه �إىل �رشح من املخت�صني يف الإدارة
�أ�شاروا من خالله �إىل �أن امل�ساحة املخ�ص�صة لعمليات اال�ستزراع تبلغ

حوايل �سبعة �أفدنة ،مقامة عليها �أحوا�ض الرتبية ،حيث تتم تربية �أ�سماك
البلطي والقرموط.
كما وقف الوفد على موقع �ضخ املياه امل�ستخدمة يف عمليات اال�ستزراع
من النيل الأبي�ض ،وتعرفوا على الإجراءات املتبعة عند حدوث
الفي�ضانات.
ويف ختام الزيارة ،ومن خالل املناق�شات واملالحظات بني وفد خرباء
املنظمة برئا�سة معايل الدكتور املدير العام ،واملخت�صني يف الإدارة
العامة للأ�سماك بوزارة الرثوة احليوانية وال�سمكية� ،أ�صدر املدير العام
توجيهاته خلرباء املنظمة ب�رضورة �إعداد خطة عمل تنفيذية لتطوير
اال�ستزراع ال�سمكي يف الوطن العربي ،بحيث يبد�أ مع وزارة الرثوة
احليوانية وال�سمكية يف جمهورية ال�سودان ،وينطلق من املحطة التابعة
لها يف منطقة ال�شجرة مبدينة اخلرطوم.

املعهد العربي للغابات واملراعي حيتفل بتخريج طالب دفعة 2009-2008م
الالذقية – اجلمهورية العربية السورية 2009/7/2م
بح�ضور معايل الدكتور /طارق بن مو�سى الزدجايل املدير العام للمنظمة
العربية للتنمية الزراعية ،احتفل املعهد العربي للغابات واملراعي ،التابع
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،بتخريج دفعة 2009-2008م من
طالب املعهد ،وذلك مبقر �إدارة املعهد يف مدينة الالذقية باجلمهورية
العربية ال�سورية م�ساء يوم اخلمي�س التا�سع من �شهر رجب 1430هـ
املوافق  2يوليو (متوز) 2009م.
كما ح�رض حفل التخريج �سعادة الدكتور /حممد حممود احلنان املدير
العام امل�ساعد للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،رئي�س جمل�س �إدارة
املعهد ،و�سعادة املدير العام للمعهد ،وبع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارة املعهد،
وعدد من املخت�صني واملهتمني.
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وعقب حفل التخريج عقد معايل الدكتور املدير العام للمنظمة
اجتماع ًا مع �إدارة املعهد ،بح�ضور املدير العام امل�ساعد للمنظمة ،حيث
مت بحث �أو�ضاع املعهد الفنية واملالية ،ومت اتخاذ عدد من القرارات
والتو�صيات �شملت املوافقة على ت�شكيل جمل�س �إدارة املعهد للدورة
العادية الثالثني ،ت�شكيل جمل�س �أكادميي للقيام مبراجعة املناهج
الدرا�سية باملعهد ،ودرا�سة �إمكانية �إ�ضافة �شعبة �أو برنامج تدريبي
يف جمال تربية النحل و�إنتاج الع�سل� ،إ�ضافة �إىل عدد من القرارات
والتو�صيات اخلا�صة بت�سيري العمل يف املعهد.
كما قام معايل الدكتور املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
بزيارة مبنى �إدارة املعهد وداخليات الطالب وم�ساكن الأ�ساتذة،
وكافة املن�ش�آت اخلا�صة باملعهد.
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وزير الزراعة األردني يلتقي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
عمان  -اململكة األردنية اهلامشية 2009/8/16م
ا�ستقبل معايل املهند�س� /سعيد امل�رصي ،وزير الزراعة يف اململكة
الأردنية الها�شمية ،يف مكتبه �صباح يوم الأحد � 25شعبان
1430هـ املوافق � 16أغ�سط�س (�آب) 2009م ،معايل
الدكتور /طارق بن مو�سى الزدجايل املدير العام للمنظمة
العربية للتنمية الزراعية ،بح�ضور �أمني عام الوزارة �سعادة
الدكتور /را�ضي الطراونة ،ورئي�س مكتب املنظمة يف اململكة
الأردنية الها�شمية املهند�س /رائد حرت ،وعدد من امل�سئولني
واملعنيني يف الوزارة.

ومت خالل اللقاء بحث �أوجه التعاون القائم بني املنظمة العربية للتنمية
الزراعية ووزارة الزراعة الأردنية ،خا�صة يف جمال تنفيذ امل�رشوعات القومية
والقطرية التي تنفذها املنظمة يف الأردن ،حيث ا�ستمع معايل الدكتور املدير
العام للمنظمة �إىل عر�ض حول م�رشوع مكافحة دودة ال�شاركا على ثمار
اللوزيات الذي تنفذه املنظمة يف اململكة الأردنية الها�شمية ،كما ا�ستمع
معاليه �إىل عر�ض حول م�رشوع تطوير زراعة النخيل يف الأردن.
اجلدير بالذكر �أن هذه هي الزيارة الأوىل �إىل اململكة الأردنية الها�شمية التي
يقوم بها معايل الدكتور /طارق الزدجايل منذ انتخابه مدير ًا عام ًا للمنظمة
العربية للتنمية الزراعية يف �شهر �أبريل (ني�سان) املن�رصم.

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يزور مؤسسة اإلقراض الزراعي األردنية
عمان – اململكة األردنية اهلامشية  27شعبان 1430هـ املوافق 2009/8/18م
قام معايل الدكتور /طارق بن مو�سى الزدجايل املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بزيارة �إىل م�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي الأردنية ،التقى
خاللها مدير عام امل�ؤ�س�سة املهند�س /توفيق احلبا�شنة ،وبح�ضور رئي�س مكتب املنظمة يف الأردن املهند�س /رائد حرت ،وذلك يف يوم الثالثاء 27
�شعبان 1430هـ املوافق � 18أغ�سط�س (�آب) 2009م,
وقد ا�ستعر�ض مدير عام امل�ؤ�س�سة املهند�س /احلبا�شنة خالل اللقاء ،تطور امل�ؤ�س�سة ون�ش�أتها و�إجنازاتها الإقرا�ضية والتح�صيلية� ،إ�ضافة �إىل �أهمية
دورها يف عملية التنمية الزراعية يف الأردن عرب متويل امل�شاريع الزراعية ويف كافة جماالت اال�ستثمار الزراعي ،و�أهم الربامج الإقرا�ضية املتخ�ص�صة
واملوجهة لفئات م�ستهدفة من �صغار املزارعني ،والأ�رس الريفية يف كافة مناطق اململكة ،والتي تنفذها امل�ؤ�س�سة عرب م�صادرها الذاتية وبالتعاون مع
اجلهات املعنية الأخرى املحلية واخلارجية.
كما اطلع مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية على جتربة امل�ؤ�س�سة يف جمال الإقرا�ض ال�صغري من خالل م�رشوع القرو�ض ال�صغرية للم�ساهمة
يف احلد من م�شكلتي الفقر والبطالة ،الذي تنفذه امل�ؤ�س�سة منذ عام 2004م والنجاحات التي حققها هذا امل�رشوع من خالل الو�صول �إىل الفئات
امل�ستهدفة و�إ�رشاك املر�أة الريفية يف العمل الزراعي وتب�سيط �إجراءات احل�صول على القر�ض.
هذا وقد �أ�شاد معايل الدكتور /الزدجايل بتطور م�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي ،م�شري ًا �أن هناك ب�صمات وا�ضحة للم�ؤ�س�سة من خالل قيامها بدور متميز
يف تنمية القطاع الزراعي كم ًا ونوع ًا خ�صو�ص ًا يف جمال القرو�ض ال�صغرية ،مبدي ًا ا�ستعداد املنظمة لدرا�سة �إمكانية التعاون امل�ستقبلي يف دعم وتنمية
القطاع الزراعي.
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اتفاق بشأن تنفيذ مشروع تقييم املخزون السمكي ببحرية جبل أولياء
جنوب اخلرطوم – مجهورية السودان
يف �إطار جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية لإحداث تنمية حقيقية م�ستدامة يف جمال الزراعة والرثوة ال�سمكية يف الدول العربية عامة وال�سودان
خا�صة ،وقع معايل الدكتور /طارق بن مو�سى الزدجايل املدير العام للمنظمة مع معايل الدكتور /في�صل ح�سن �إبراهيم وزير الرثوة احليوانية وال�سمكية
بجمهورية ال�سودان اتفاق ًا ب�ش�أن تنفيذ م�رشوع لتقييم املخزون ال�سمكي ببحرية جبل �أولياء ،وذلك يف م�سعى من املنظمة العربية للتنمية الزراعية
لدعم جهود جمهورية ال�سودان املبذولة لزيادة الإنتاج ال�سمكي.
وي�ستهدف هذا امل�رشوع �إجراء م�سح ميداين لتقييم املخزون ال�سمكي املتواجد يف بحرية اخلزان ،و�إجراء ت�صنيف علمي و�إ�صدار �أطل�س م�صور
لأ�سماك البحرية ،ونقل التقانات احلديثة وبناء القدرات العلمية يف جمال تقييم املخزون ال�سمكي وت�صنيف الأ�سماك.
كما �أكد معايل الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل يف كلمته �إن هذا امل�رشوع ي�أتي يف �إطار اهتمامات املنظمة العربية للتنمية الزراعية بتحقيق تنمية
حقيقية معنوية وملمو�سة يف قطاعات الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية بجمهورية ال�سودان ،ويف �إطار الر�ؤية امل�ستقبلية للمنظمة نحو تطوير وتنمية
قطاع الرثوة ال�سمكية  ...هذا القطاع احليوي واملهم يف املنطقة العربية الذي يت�سم بالكثري من عوامل النجاح والتطوير لو �أح�سن ا�ستخدام املوارد
املتاحة له ومتت �إدارتها بالكفاءة املطلوبة ،كما �أو�ضح معاليه �رضورة االهتمام ب�ضبط اجلودة واملعايري العاملية.
و�سيبد�أ عمل هذا امل�رشوع �أوائل �شهر نوفمرب (ت�رشين ثان) 2009م وتعتزم املنظمة العربية للتنمية الزراعية تعميم هذا امل�رشوع على م�سطحات
مائية �أخرى داخل ال�سودان وخارجها.
و�أو�ضح معايل الدكتور /في�صل ح�سن �إبراهيم وزير الرثوة احليوانية وال�سمكية يف جمهورية ال�سودان �أن االتفاق ي�أتي يف �إطار خطط الوزارة
للنهو�ض بقطاع الأ�سماك م�شري ًا �إىل �أن بداية تنفيذ م�رشوعات املنظمة يف هذا القطاع �سوف تنطلق من بحرية خزان جبل �أولياء ،حيث نوه لل�رشاكة
الذكية التي ت�شمل ترقية تطوير اال�ستزراع ال�سمكي .م�ؤكد ًا �أن ال�سودان م�ؤهل ملا ميتلكه من م�سطحات مائية �صاحلة لتكون مزارع �سمكية.
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:وصل حديثا للمكتبة

Education for Rural People: The role of education, training and capacity development in
poverty reduction and food security. – Acker, David. – Rome: FAO, 2009
This book was developed to assist policy makers dealing with rural poverty, food insecurity
and education challenges confronting rural people. It seeks to address the correlation between
education, training, empowerment and food security, mainly through a number of examples
from all over the world. It is about strengthening the capacity of rural people to achieve food
security.
Education in all its forms has the potentials to empower people, by increasing their selfconfidence, their capacity to improve their livelihoods and their participation in wider processes
of social and economic change. This book identifies different dimensions of education and
training for rural people that have proven useful in developing peoples> capacity to enhance
food security. It covers formal as well as non-formal education, literacy as well as skills training.
This publication is the result of the review of a collaborative effort between FAO, UNESCO and
about 350 partners aiming at contributing to the implementation of the World Food Summit Plan
of Action and the Dakar Framework for Action on Education for All (EFA).

 �أوراق:2009  يوليو، – املجل�س الأعلى للنه�ضة الزراعية؛ الأمانة العامة؛ جمل�س ال�سلع والدواجن.ور�شة توطني الذرة ال�شامية يف ال�سودان
:العمل
 – الطاهر �صديق علي. الو�ضع الراهن و�آفاق امل�ستقبل: �إنتاج الذرة ال�شامية يف ال�سودان مالك ن�رص مالك. نتائج بع�ض جتارب �أ�صناف الذرة ال�شامية يف اقدي وام دوم �صالح ب�شري. التجربة امل�شرتكة للبنك الزراعي و�رشكة �صافوال يف م�رشوع توطني حم�صول زهرة ال�شم�س نقطة التجارة ال�سودانية؛ احتاد �أ�صحاب العمل: – وزارة التجارة اخلارجية.ور�شة عمل اخلدمات التجارية االلكرتونية اخلا�صة باجلمارك
2009/6/29 ، قاعة عزالدين ال�سيد باحتاد �أ�صحاب العمل ال�سوداين: – اخلرطوم.ال�سوداين؛ الإدارة العامة ل�رشطة اجلمارك
 دور و�أهمية النقطة التجارية يف الت�سهيل التجاري2009  ن�رشة الأ�سعار العاملية ل�شهري ابريل ومايو دور اجلمارك يف التنمية التجارية واالقت�صادية. الر�ؤية امل�ستقبلية لرتقية الإجراءات اجلمركية باجلمارك ال�سودانية والتخلي�ص اجلمركي االلكرتوين. حقائق وحتديات: التجارة االلكرتونية يف ال�سودان.)Single Window Project(  ملخ�ص م�رشوع النافذة الواحدة5
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