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كلمة املدير العام

كلمة المدير العام
يتجدد اللقاء يف هذا العدد من النشرة االخبارية الربعية للمنظمة
العربية للتنمية الزراعية واليت من خالهلا ننقل للسادة القراء
واملتابعني أهم االحداث واالخبار اليت قامت بتنفيذها املنظمة
خالل الربع الثاني من العام احلالي 2019م  ،وذلك يف إطار خطة
عمل املنظمة هلذا العام وكذلك يف إطار الشراكة اليت أبرمتها
املنظمة مع املنظمات العربية واالقليمية والدولية  ،وذلك
لتحقيق أكرب قدر من الفائدة للقطاع الزراعي والسمكي يف
وطننا العربي الكبري.
ويف هذا االطار فقد قامت املنظمة بتنفيذ العديد من املشروعات
واالنشطة اليت تنفذها اإلدارة العامة للمنظمة يف الدول العربية
ويف اجملاالت التنموية الزراعية والسمكية املختلفة من خالل
خربائها يف املقر الرئيسي أو يف املكاتب االقليمية التابعة
للمنظمة وبتعاون من ضباط االتصال يف الدول العربية وبدعم
ومساندة من أصحاب املعالي وزراء الزراعة أعضاء اجلمعية
العامة .
وقد حرصنا يف هذا العدد أن نضمن عدد من االنشطة
والفاعليات نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر  ،اجتماع
اجمللس التنفيذي رقم ( )49املنعقد يف مدينة جدة باململكة
العربية السعودية يوم 2019/3/28م  ،ورشة عمل حول التقرير
العربي املوحد األول حول جهود الدول العربية يف جمال حتييد
تدهور األراضي  ،واجتماع الفريق العربي املعين باالتفاقيات
الدولية البيئية والربنامج العربي للتدريب  ،ومذكرات التعاون
اليت وقعتها املنظمة مع املنظمات واملؤسسات ذات العالقة
باألعمال اليت تقوم بها املنظمة  ،وافردت النشرة موضوعات
عن وحدة لريادة االعمال واالنشطة اليت نفذتها خالل الفرتة ،
وكذلك أنشطة الربنامج القومي ملكافحة االمراض احليوانية
العابرة للحدود والدراسات اليت نفذتها املنظمة والتعاون العربي
االفريقي والدراسات اليت نفذتها املنظمة بتمويل من املصرف
العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا وكذلك مشروعات
تقانات حصاد مياه االمطار واعمال فريق اخلرباء لرصد ومتابعة
أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية
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أنشطة اإلدارة العامة للمنظمة
اجتماع اجمللس التنفيذي رقم 49
عقد اجمللس التنفيذي جلسته العادية ( )49يف
مدينة جدة باململكة العربية السعودية يوم
اخلميس  28مارس 2019م حبضور ممثلي الدول يف
عضوية اجمللس وهي (:دولة اإلمارات العربية املتحدة،
اجلمهورية التونسية ،اململكة العربية السعودية،
مجهورية السودان ،مجهورية الصومال ،دولة فلسطني،
اجلمهورية اللبنانية).
قام اجمللس التنفيذي بدراسة املوضوعات املدرجة
يف جدول أعماله املكون من (ً )26
بندا واليت حوت
ً
أيضا،تقرير معالي مدير عام املنظمة عن إجنازاتها
خالل الفرتة الفاصلة بني دورتي اجمللس التنفيذي،
وكذلك سري العمل يف مراجعة إسرتاتيجية عمل
املنظمة ملواءمتها مع أهداف التنمية املستدامة ،باإلضافة
إىل تنفيذ املرحلة الثانية من الربنامج الطارئ لألمن
الغذائي العربي ،هذا إىل جانب سري تنفيذ خطة دعم
الدول العربية يف تنفيذ اإلطار العاملي اجلديد لتحييد
تدهور األراضي  ،2030 - 2018وكذلك إعداد التقرير
العربي املوحد األول حول جهود الدول العربية يف جمال
حتييد تدهور األراضي.
اختذ اجمللس العديد من القرارات أبرزها استحداث
املركز العربي لريادة األعمال ،إضافة إىل قرارات
أخرى ،سيكون هلا دون شك أثرها اإلجيابي على سد
الفجوة الغذائية العربية وتعزيز العمل العربي املشرتك
يف اجملال الزراعي والرقي به إىل مستوى طموحات
وتطلعات الشعوب العربية وقياداتها.
واجلدير بالذكر أن اجمللس التنفيذي يتكون من
ثـمانية أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة من بني
ً
دوريا ملدة سنتني ويكون لكل عضو
أعضائها
باجمللس صوت واحد ,وينتخب اجمللس التنفيذي من
ً
ً
ونائبا للرئيس ملدة سنتني.
رئيسا له
بني أعضائه
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أنشطة اإلدارة العامة للمنظمة

ورشة عمل حول التقرير العربي املوحد األول حول جهود الدول العربية يف جمال حتييد تدهور األراضي
افتتح معالي الربوفيسور إبراهيم الدخريي مدير عام املنظمة
العربية للتنمية الزراعية يف القاهرة يوم األربعاء املوافق  6مارس
 2019أعمال ورشة العمل حول التقرير العربي املوحد األول حول
حتييد تدهور األراضي .وأكد معاليه يف خطابه للمشاركني
يف الورشة على اهتمام املنظمة مبوضوع التصحر الرتباطه
الوثيق بقضايا التنمية الزراعية واألمن الغذائي ولكون املنطقة
العربية من أكثر مناطق العامل تأثرا بهذه الظاهرة ،وذكر
معاليه بالسياق العام إلعداد التقرير العربي املوحد والذي يدخل
يف إطار العمل من أجل بلوغ أهداف خطة املنظمة لدعم جهود
بلدانها األعضاء يف تنفيذ اإلسرتاتيجية العاملية لتحييد تدهور
التصحر .2030 _2018
والتعاون العربي اإلقليمي والدولي .شارك يف أعمال
ً
هدفت هذه الورشة إىل مناقشة وإثراء التقرير العربي املوحد حول الورشة عدد 16خبريا من الدول العربية واملنظمات
اجلهود العربية يف جمال حتييد تدهور األراضي وتعزيز التنسيق الدولية واإلقليمية واألمانة العامة للجامعة العربية.

الفريق العربي املعين باألتفاقيات البيئة العربية
شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف فعاليات الفريق
العربي املعين باالتفاقيات الدولية البيئية اخلاصة مبكافحة
التصحر والتنوع البيولوجي مبقر األمانة العامة جلامعة الدول
العربية خالل الفرتة من  28-25مارس 2019م.هدف هذا االجتماع
إىل تنسيق اجلهود العربية يف جمال متابعة االتفاقيات الدولية
البيئية ذات الصلة بالتصحر والتنوع البيولوجي ،وعرض
املقرتحات والتوصيات بشأن التحضري للمؤمتر العربي لألطراف
لتلك االتفاقيات ،و الذي يهدف إىل تنسيق املواقف العربية،
وشارك يف أعمال هذا الفريق ممثلو الدول العربية واملنظمات
العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة ،باإلضافة إىل األمانة
الفنية جمللس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة يف جامعة
الدول العربية .تضمن جدول أعمال الفريق تقديم املنظمة لستة
موضوعات تتعلق حبصيلة عمل املنظمة يف جمال البيئة خالل
الفرتة الفاصلة بني دورتي الفريق السابقة واحلالية ،ومذكرة
مفاهيمية حول إنشاء الشبكة العربية للتصحر ،والربنامج
التنفيذي األول خلطة دعم اجلهود العربية يف تنفيذ اإلسرتاتيجية

العاملية اجلديدة ملكافحة التصحر ،والتقرير العربي
املوحد األول حول اجلهود العربية لتحييد تدهور
األراضي ،وتقرير حول املشاركة العربية يف مؤمتر
األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجي،
وتقرير حول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة.

مكافحة آفات شجر النخيل
يف إطار تفعيل مذكرة التفاهم بني املنظمة العربية للتنمية
الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) وجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر ،بدأت املنظمة العمل يف تنفيذ
األنشطة الواردة يف مذكرة التفاهم ،حيث مت عقد دورتني
تدريبيتني حول تدريب مدربني لربنامج املكافحة يف مناطق
انتشار زراعة النخيل يف اململكة األردنية اهلامشية خالل
الفرتة من  2019/3/21-17شارك فيها خرباء من املنظمتني
ً
ً
ً
وعمليا بهدف اعتماد مدربني من
نظريا
تدريبا
وتضمن الربنامج
املشاركني.
وهدفت الدورتان إىل زيادة الوعي واملعرفة حول النخيل وأهم آفاته
وطرق مكافحتها خاصة حشرة سوسة النخيل احلمراء ،والوصول
إىل إجياد إسرتاتيجية واضحة ختدم قطاع النخيل لكون هذا
ً
نظرا لشح املياه وتغري الظروف
القطاع من القطاعات اإلسرتاتيجية يف األردن واملعول عليه يف دعم االقتصاد الوطين
املناخية.
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أنشطة اإلدارة العامة للمنظمة
مذكرات واتفاقيات
توقيع مذكرة تفاهم بني املنظمة و مجعية التمور األردنية
وقعت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومجعية التمور األردنية
واليت تعترب الذراع األساسي لوزارة الزراعة األردنية يف جمال
تطوير قطاع النخيل باألردن مذكرة تفاهم تهدف لتكامل
وتضافر اجلهود خلدمة قطاع النخيل يف الوطن العربي .وذلك يف
يوم الثالثاء املوافق 2019 /2 /19م ،
وأبدى سعادة املهندس أنور حداد رئيس مجعية التمور األردنية
رغبة واستعداد اجلمعية للتعاون مع املنظمة يف كافة
ً
مشريا إىل أن اجلمعية تعمل منذ
اجملاالت ذات العالقة بعملهم
العام  2005بغرض الوصول إىل قطاع متور أردني منظم بإنتاج
عالي اجلودة ذي حصة هامة من السوق العاملية.

توقيع مذكرة تعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

مت توقيع اتفاقية بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة يف معالي الربوفيسور الدخريي مدير عام املنظمة ومكتب
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة “ الفاو” باململكة األردنية اهلامشية ممثلة بسعادة املهندس نصر الدين احلاج
مدير مكتب الفاو باألردن ،وذلك يوم اإلثنني  18فرباير 2019م مبقر نقابة املهندسني الزراعيني .وقد هدفت االتفاقية
ً
امتدادا لإلطار العام لالتفاقية الرئيسية اليت وقعتها املنظمة
لتأطري التعاون املشرتك بني املنظمة ومكتب الفاو باألردن
العربية للتنمية الزراعية مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة “ الفاو” ،واملتعلقة بالتعاون بني املنظمتني يف
ً
سعيا لتوفري الدعم الالزم للدول العربية يف جماالت املوارد املائية والغذائية والتعامل
اجملاالت املتعلقة بطبيعة عملهما
مع تأثريات التغري املناخي وتطبيق ممارسات السالمة الغذائية.

توقيع مذكرة تعاون مع نقابة املهندسني الزراعيني األردنيني

وقع معالي الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية مذكرة تعاون مع نقابة
املهندسني الزراعيني باألردن ممثلة بنقيبها املهندس عبد اهلادي الفالحات يوم اإلثنني  18فرباير 2019م مبقر نقابة
املهندسني الزراعية بعمان ،حبضور معالي املهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة ووزير البيئة األردني ورئيس اجلمعية
العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية .هدفت املذكرة إىل التعاون يف جماالت خمتلفة منها إعداد الدراسات يف
جماالت التنمية الزراعية والريفية ،والتعاون يف جمال التدريب والتأهيل واملشروعات واالستشارات الفنية الزراعية.
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خطة عمل املنظمة

الربنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي
يف إطار عمل املنظمة كبيت خربة عربي يف كافة اجملاالت الزراعية  ،تقوم مبساعدة الدول األعضاء يف تنمية
مواردها البشرية العاملة يف قطاعي الزراعة والثروة السمكية والقطاعات ذات الصلة من خالل إدراج العديد من الربامج
ً
وانطالقا من املسؤوليات واملهام املنوطة
التدريبية ذات اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة ضمن خطط عملها السنوية .
ً
وإميانا منها بالدور احملوري ألنشطة وبرامج بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف تسهيل عملية نقل وتوطني التقانة
بها،
،وملا لذلك من دور يف دفع مسارات التنمية الزراعية املستدامة ومواكبة املستجدات والتطورات على خمتلف األصعدة
ً
برناجما
العربية واإلقليمية والدولية ،أفردت املنظمة يف اإلسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية للعقدين 2025-2005
ً
خاصا يعنى بدعم بناء القدرات املؤسسية والبشرية للعاملني بالقطاعني الزراعي والسمكي يف الدول العربية ملواكبة
التطورات اإلقليمية والدولية يف القطاعني الزراعي والسمكي ومبا يعزز االستدامة ويرتقي بالكفاءة  .ويف إطار بناء
القدرات البشرية واملؤسسية وخطة عمل املنظمة للعام 2019م  ،قامت املنظمة بتنفيذ عدد (ً ) 11
ً
تدريبية استفاد
دورة
ً
متدربا بيانها كما يلي:
منها ()258

أوال :دورات تدريبية قطرية

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

1الدورة التدريبية القطرية يف جمال التحقق من تفشي األمراض
املعدية واملنفذة يف دولة قطر  -الدوحة -خالل الفرتة من
ً
كادرا من كوادر وزارة البلدية
2019/1/10-6م،لصاحل 20
والبيئة يف دولة قطر.
2الدورة التدريبية القطرية يف جمال “ تنمية ريادة األعمال وترويج
االستثمار خالل الفرتة (2019/2/-7 1/27م) نفذت مبقر الربنامج
العربي لالستزراع السمكي باخلرطوم – مجهورية السودان
ً
كادرا من الكوادر البيطرية يف مجهورية السودان.
لصاحل 30
3الدورة التدريبية القطرية يف جمال االستزراع السمكي ملزارعي
األمساك يف اخلرطوم  -مجهورية السودان خالل الفرتة -24
،2019/2/28لصاحل عدد ( )28من مزارعي األمساك يف مجهورية
السودان .
4الدورة التدريبية القطرية حول تنمية ريادة األعمال وترويج
االستثمار يف جمال االستزراع السمكي واملنفذة يف مقر املنظمة
اخلرطوم – مجهورية السودان خالل الفرتة خالل الفرتة 21-10
مارس 2019م ،لصاحل ( )28من مزارعي األمساك يف مجهورية
السودان .
5الدورة التدريبية القطرية يف جمال حتديد وحصر الفرص
االستثمارية وإعداد الدراسات األولية للمشروعات االستثمارية
املتوسطة والصغرية واملنفذة يف مقر املنظمة اخلرطوم خالل
ً
كادرا من كوادر اجلهاز
الفرتة 2019/4/3-3/31م لصاحل ()35
القومي لتشغيل اخلرجيني من مجهورية السودان .
6الدورة التدريبية القطرية يف جمال األمراض النباتية اإلسرتاتيجية
اليت تصيب أهم احملاصيل احلقلية يف مصر والطرق احلديثة
للمكافحة واملنفذة يف القاهرة  -مجهورية مصر العربية خالل
ً
كادرا من كوادر
الفرتة من 2019/4/4 - 3/31م،لصاحل 20
وزارة الزراعة يف مجهورية مصر.
7الدورة التدريبية القطرية يف جمال املمارسات التصنيعية اجليدة
GMPوتطبيق معايري سالمة اجلودة والغذاء ،واملنفذة يف القاهرة
 مجهورية مصر العربية خالل الفرتة من 2019/4/ 11 - 7م،لصاحلً
مشاركا من املراكز البحثية املعنية بسالمة وجودة الغذاء
21
يف مجهورية مصر.
8الدورة التدريبية القطرية يف جمال حتضري وإنتاج اللقاحات
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واملستحضرات البكتريية البيطرية ،واملنفذة يف القاهرة –مجهورية
ً
كادرا من كوادر وزارة
مصر العربية من 2019/4/18-14م،لصاحل 20
الزراعة يف مجهورية مصر.
9 .9الدورة التدريبية القطرية يف جمال « إدارة املخاطر لألمراض احليوانية
العابرة للحدود» بسلطنة عمان خالل الفرتة 2019/02/14-10م
مبشاركة ( )22من الكوادر العمانية البيطرية والفنية العاملة يف جمال
صحة احليوان.
1010الدورة التدريبية القطرية يف جمال « املمارسات اجليدة يف حاالت الطوارئ
لألمراض احليوانية العابرة للحدود « بسلطنة عمان خالل الفرتة -10
2019/03/14م مبشاركة( )24من الكوادر العمانية البيطرية والفنية
العاملة يف جمال صحة احليوان.

ثانيا :التدريب القومي واإلقليمي:
املنظمة يف هذه الفرتة بصدد إصدار الدليل التدرييب للعامني  2020-2019م والذي يستهدف تنفيذ عدد( )20دورة
تدريبية قومية لعامي 2020 - 2019م،وعدد ( )37دورة يتم تنفيذها بناءً على طلب الدول األعضاء.

وحدة ريادة االعمال:
حبكم مسئولية املنظمة جتاه تنفيذ اآللية املشرتكة للتنمية الزراعية الريفية املستدامة يف املنطقتني العربية
واإلفريقية قد ركزت عملها على قضايا القضاء على اجلوع واحلد من الفقر وتعزيز مسارات التنمية الريفية ورفع
الكفاءة اإلنتاجية الزراعية النباتية واحليوانية واالستغالل األمثل للموارد ورفع مقدرات الفئات املنتجة من اجملتمع
وخاصة املرأة والشباب.
ً
يف هذا اإلطار قامت املنظمة يف بداية هذا العام  2019بتأسيس وحدة ريادة األعمال استشعارا منها بأن األعمال الريادية
تقوم بالدور احلاسم يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتقيق األهداف اإلمنائية األساسية ،وينبع هذا
االهتمام من دورها املتزايد يف خلق فرص عمل جديدة ومساهمتها يف زيادة الصادرات وإحالل الواردات وقدرتها على
االبتكار والتجديد وفاعلية االستثمار فيها من خالل استجابتها للتغري واحملافظة على استمرارية املنافسة وتقويتها
وقدرتها العالية على استيعاب التكنولوجيا.
تهدف وحدة ريادة األعمال إىل املساهمة يف توفري بيئة مساعدة على بروز ودعم ريادة األعمال واالبتكار يف اجملاالت
الزراعية يف البلدان العربية وإعداد جمموعة من املدربني واالستشاريني واملتخصصني يف جمال ريادة األعمال واالبتكار.
ً
أيضا إىل إدخال ثقافة ريادة األعمال كجزء من منهج التعليم النظامي يف مراحل التعليم الثانوي واملدارس
كما تهدف
ً
املهنية ،وأيضا يف مرحلة التعليم اجلامعي يف البلدان العربية لتعمل املنظمة على املساعدة يف حتديد واختيار وتدريب
ودعم رواد األعمال املبتدئني الستحداث أعمال جديدة يف اجملاالت الزراعية.

•الربنامج التدرييب يف جمال تنمية ريادة األعمال وترويج االستثمار لألطباء البيطريني ( السودان):

هدف الربنامج إىل تعزيز مقدرا ت املشاركني فيما يتصل بتحويل أفكارهم االستثمارية إىل مشروعات قائمة وقابلة
لالستمرارية والنمو ،شارك فيه  36من األطباء البيطريني السودانيني ،وعقد خالل الفرتة من  5يناير إىل  17يناير
 2019مبباني رئاسة املنظمة العربية للتنمية الزراعية باخلرطوم ،تناول الربنامج التدرييب موضوعات مفاهيم ريادة
األعمال واالبتكار وحتديد وتقييم الفرص االستثمارية ( دراسات السوق ،إعداد خطط العمل ،ووظائف اإلدارة،
التسويق والرتويج واإلدارة املالية).

•برنامج تدريب املدربني يف جمال ريادة األعمال “ البحرين”

هدف الربامج إىل إعداد مدربني ومستشارين يف جمال تنمية ريادة األعمال بالدول العربية .مت تنفيذه بالتنسيق مع
ً
متدربا ميثلون  14دولة عربية وهي :سلطنة
الشبكة العربية للمرأة الريفية والبدوية والساحلية مبشاركة 17
عمان ،تونس ،مصر ،البحرين ،فلسطني ،األردن ،السودان ،ليبيا ،فلسطني ،امللكة العربية السعودية  ،العراق ،موريتانيا
،اليمن ولبنان .عقد مبملكة البحرين خالل الفرتة من  24إىل  28فرباير .2019

•املؤمتر العربي االفريقى الثاني لسيدات ورائدات األعمال “املغرب”

شاركت الوحدة كمشارك ومتحدث يف املؤمتر العربي اإلفريقي الثاني لسيدات ورائدات األعمال  ،والذي عقد باملغرب
خالل الفرتة من  13إىل  15يناير 2019حتت شعار « حتقيق أهداف التنمية املستدامة عرب مساندة وتنمية رواد األعمال
« والذي نظمه االحتاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بالتعاون مع الوكالة املغربية لتطوير االستثمار والصادرات
.حضر املؤمتر وفود رمسية من الدول العربية واإلفريقية وممثلون من املنظمات الدولية واإلقليمية .
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•الربنامج التدرييب يف جمال تنمية ريادة األعمال وترويج االستثمار جمال األمساك “ السودان “

هدف الربنامج إىل مساعدة املشاركني الذين يودون تطوير مشروعات خاصة بهم يف جمال إنتاج األمساك وذلك
مبساعدتهم يف حتويل أفكارهم وخططهم إىل منشآت ناجحة وقابلة لالستمرارية والنمو ،شارك يف الربنامج30
ً
متدربا ،وعقد خالل الفرتة من  10إىل  21مارس  2019مبباني رئاسة املنظمة العربية للتنمية الزراعية باخلرطوم.
تناول الربنامج التدرييب موضوعات مفاهيم ريادة األعمال واالبتكار حتديد وتقيم الفرص االستثمارية ( دراسات
السوق ،إعداد خطط العمل ،وظائف اإلدارة ،التسويق والرتويج واإلدارة املالية).

•الربنامج التدرييب يف جمال حتديد وحصر الفرص االستثمارية والرتويج هلا ( السودان):

هدف الربنامج إىل إعداد جمموعة من املختصني مزودين باملهارات الالزمة لتحديد الفرص االستثمارية واستخدام
ً
ً
ودوليا،
حمليا
املعايري املالية وغري املالية حلصرها ،ثم صياغة هذه الفرص االستثمارية بصورة متكن من الرتويج هلا
ً
متدربا وعقد خالل الفرتة من  31مارس إىل  3إبريل 2019مبباني رئاسة املنظمة العربية للتنمية
شارك فيه 36
الزراعية باخلرطوم .تناول الربنامج موضوعات تعريف ودورة املشروع االستثماري  ،حتديد الفرص االستثمارية،
حتديد وحصر الفرص االستثمارية ،إعداد بطاقة املشروع ،أساليب وطرق الرتويج للفرص االستثمارية .

•أسبوع ريادة اإلعمال العاملي “ البحرين “

شاركت املنظمة يف أسبوع ريادة األعمال العاملي ،والذي شاركت فيه معظم دول العامل ،باإلضافة إىل اهليئات
الداعمة ومؤسسات التمويل الدولية ،عقد املؤمتر مبملكة البحرين خالل الفرتة من  15إىل  17إبريل .2019

اللقاء الرابع لضباط اتصال الشبكة العربية للموارد الوراثية حليوانات الغذاء والزراعة
يف سياق ذي صلة افتتح معالي الربوفيسور  /إبراهيم آدم
أمحد الدخريي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية اللقاء الرابع لضباط اتصال الشبكة العربية
للموارد الوراثية حليوانات الغذاء والزراعة يف الفرتة من
ُ
مشاركا
 15 - 13يناير  2019مبشاركة مخسة عشر
من(األردن ،البحرين ،اجلزائر ،جيبوتي ،السودان ،العراق،
سلطنة عمان ،فلسطني ،جزر القمر ،لبنان ،مصر،
موريتانيا ،اليمن).

انطالق اجتماعي فريق مواءمة اإلسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية املستدامة 2030م،
أكد معالي الربوفيسور  /إبراهيم آدم أمحد الدخريي
املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لدى
خماطبته اجتماع فريق مواءمة اإلسرتاتيجية العربية
للتنمية الزراعية املستدامة 2030م خالل الفرتة من - 13
 15يناير  ،2019حبضور معالي املدراء العامني السابقني
باملنظمة وعدد من قدامى خرباء املنظمة من كافة الدول
العربية ،إىل أن املنظمة قامت بإعداد اإلسرتاتيجية ومت
اعتمادها يف القمة العربية بالرياض  2007واعتبارها
ً
جزءا من اإلسرتاتيجية املشرتكة للعمل االقتصادي
واالجتماعي العربي .
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•الربنامج اإلقليمي ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود
أعدت املنظمة وثيقة املرحلة الثالثة للربنامج اإلقليمي ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود يف املنطقتني
العربية واإلفريقية لتحسني كفاءة جتارتهما يف احليوانات احلية ومنتجاتها  ،ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز برنامج
املراقبة الصحية للحيوانات ،وتقوية قدرات اخلدمات البيطرية واحلجر الصحي البيطري يف إنتاج اللقاحات البيطرية،
وبناء قواعد البيانات واملعلومات الضرورية للمراقبة واإلنذار املبكر  ،باإلضافة إىل تنمية قدرات الكوادر الوطنية
العاملة يف جماالت الرصد والتقصي والتشخيص الدقيق لألمراض احليوانية العابرة للحدود  ،وضبط جودة اللقاحات
البيطرية ،وإدارة وحتليل املخاطر ،كما يهدف الربنامج إىل تعزيز التعاون والتنسيق العربي واإلفريقي ,وتوفري قواعد
بيانات ومعلومات تساعد يف مكافحة األمراض احليوانية من خالل تكامل اجلهد اإلقليمي يف هذا الصدد  ،واالستفادة
املتبادلة من اإلمكانيات الفنية والتجهيزات املتاحة للدول ،و حتقيق تكامل شراكات حقيقية بني املنظمات اإلقليمية
والدولية العاملة يف جمال مكافحة األمراض احليوانية العابرة من أجل تسريع إنفاذ إسرتاتيجيات املكافحة اإلقليمية
والدولية خاصة يف تنفيذ مسار تقييم اخلدمات البيطرية ،ومسار التحكم التدرجيي يف مرض احلمى القالعية(PCP-
 ،)FMDومساعدة الدول يف إكمال إسرتاتيجياتها وبراجمها الدولية ،وتعزيز التعاون والتنسيق العربي واإلفريقي,
لتوفر قواعد بيانات ومعلومات تساعد يف مكافحة األمراض احليوانية من خالل تكامل اجلهد اإلقليمي يف هذا
الصدد ،واالستفادة املتبادلة من اإلمكانيات الفنية والتجهيزات املتاحة للدول .وتستفيد من هذا الربنامج ( )34دولة
سنوات مبوازنة إمجالية تبلغ بنحو ( )27994.00ألف دوالر أمريكي  .هذا وقد
عربية وإفريقية .ويعمل ملدة مخس
ٍ
مت عرض الوثيقة يف اجتماع اجمللس التنفيذي يف دورته ( )49والذي عقد جبدة يوم  2019/03/28م ،والذي أصدر قراراً
ً
وتنفيذا للقرار قامت املنظمة مبفاحتة الدول العربية بشأن تنفيذ املرحلة الثالثة للربنامج ،والنظر يف تقديم
بشأنه،
الدعم وخماطبة مؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية للمساهمة بتمويله ،وقد تلقت املنظمة من الصندوق الكوييت
ً
مشكورا املساهمة يف تنفيذ املرحلة الثالثة للربنامج املذكور ،وذلك مببلغ مليون دوالر.
للتنمية االقتصادية العربية
كما وعد املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا بأن يساهم يف هذا الربنامج .
جتدر اإلشارة إىل أن املرحلة الثالثة للربنامج تركز على موجهات اإلسرتاتيجية العاملية لصحة احليوان ،مبا ميكن من
تعزيز التجارة بني الدول العربية واإلفريقية يف احليوانات احلية ومنتجاتها.
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•برنامج تعزيز دور املرأة الريفية يف التنمية:
يف إطار تنفيذ مشروع برنامج تعزيز دور املرأة الريفية يف التنمية جبمهورية
مصر العـــربية مت توزيـــع عدد (  ) 58من اجلاموس العشار على املستفيدين
مبحافظيت أسيوط والفيوم .
قام معالي الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير عام املنظمة العربية
للتنمية الزراعية يوم األحد  3فرباير 2019م ،بتوزيع عدد 21من رؤوس اجلاموس
العشار على بعض األسر الريفية مبحافظة أسيوط حبضور السيدة الدكتورة
منى حمرز نائب وزير الزراعة للثروة احليوانية والسمكية والداجنة ،و السيد
املهندس عمرو القاضي نائب حمافظ أسيوط ،والدكتور ماجنستاب هايلي
املمثل املقيم لربنامج األغذية العاملي جبمهورية مصر العربية ،وأكد معاليه أن
هذا العمل يأتي مواصلة جلهود املنظمة للمساهمة يف ازدهار الريف العربي من
خالل براجمها اخلاصة بالتخفيف من معدالت الفقر يف الريف العربي و تعزيز دور
املرأة الريفية يف التنمية والقدرة على توليد فرص للعمل يف الريف.
وعلى نفس الصعيد قام الدكتور كامل مصطفى مدير مكتب اإلقليم األوسط
نيابة عن الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير عام املنظمة  ،والدكتورة
منى حمرز نائب وزير الزراعة للثروة احليوانية والسمكية والداجنة ،واللواء
عصام سعد حمافظ الفيوم ،يوم السبت  9مارس 2019م،بتوزيع عدد  37من
رؤوس اجلاموس العشار على املستفيدين يف احملافظة.

•وحدة االستشعار عن بعد:
مت تفعيل وحدة االستشعار عن بعد مبقر املنظمة باخلرطوم ،ويف هذا الصدد ،مت إعداد خطة عمل لدور تقانات
االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف جمال أعمال املنظمة خالل سنيت  2019و 2020كاآلتي:
1 .1إرساء بوابة جغرافية للمعلومات الزراعية باملنظمة العربية للتنمية الزراعية :حيث متتلك املنظمة الكثري من
البيانات يف شكل جداول رقمية أو تقارير ،وهي قليلة االستغالل بالرغم من حجمها الكبري ،ميكن تطوير قراءة
وحتليل هذه البيانات يف شكل خرائط ديناميكية مع إمكانية وضع مؤشرات وخمرجات يف شكل خرائط.
ويف هذا اإلطار ،مت اقتناء برنامج “ ”ArcGISمن ممثل شركة “ ”Esriيف مصر ،كما مت إعداد تصور يف مجلة
التطبيقات اليت ستستعمل إلرساء هذه البوابة.
2 .2إجناز خريطة للغطاء األرضي بكل من السودان ومصر كنقطة انطالق يف املنطقة العربية مع حتديثها سنوياً.
ٍ
حيث إن الدول العربية تفتقر إىل هذه املعطيات اهلامة يف التنمية الزراعية وال توجد إال بيانات على نطاق عاملي مع
عدم املعرفة بدرجة دقتها؛ ألنها تفتقر إىل البيانات احلقلية.
كل من برنامج األغذية العاملي و
يف هذا اإلطار ،مت عقد اجتماعات بالقاهرة خالل الفرتة  24 - 21إبريل  ،2019مع
ٍ
مكتب مصر واملركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة واجمللس العربي للمياه ومنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة ،لعرض برنامج الوحدة والبحث عن سبل التعاون والشراكة يف إجناز هذا الربنامج.
عقدت الدورة الثانية ملنتدى التعاون العربي الصيين لبيدو (.)BeiDouخالل الفرتة  20 - 10إبريل بتونس  2019وحتت
إشراف جامعة الدول العربية ومنتدى التعاون العربي الصيين واملنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات
واملكتب الصيين للمالحة باألقمار االصطناعية وحتت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس،وجتدر
اإلشارة إىل أن نظام بيدو يعترب اآلن من بني األربعة املزودين للنظم العاملية للمالحة عرب األقمار االصطناعية ()GNSS
املعرتف بها من قبل جلنة األمم املتحدة الدولية للنظام العاملي للمالحة عرب األقمار االصطناعية (..)ICG
خالل هذا املنتدى ،مت إعطاء تصور حلزام ومبادرة للتعاون العربي الصيين يف جمال املالحة الفضائية وأهمية تدشني مركز
التميز العربي الصيين بيدو باملنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات ودوره يف حتسني قدرات متدربني من
البلدان العربية واإلفريقية حول املبادئ األساسية وتطبيقات نظام بيدو على غرار الزراعة الدقيقة مع اإلشارة إىل أهمية
الشراكة اإلسرتاتيجية مع القطاع اخلاص ودوره االجيابي يف التنمية.
يف جمال التدريب وبالتعاون مع املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا  ،مت تدشني دورة تدريبية حول إعداد
اخلرائط الوبائية لألمراض احليوانية العابرة للحدود باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد خالل
الفرتة املمتدة من  17إىل  2019 /02 /26باخلرطوم ،وذلك لصاحل كوادر بيطرية من دول إفريقية ناطقة باللغة
اإلجنليزية.
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•دراسة تشخيص املقدرات الزراعية واحليوانية والسمكية جملموعة دول الساحل اخلمس :آفاق واعدة
لتوطيد عرى التعاون بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية واملصرف العربي للتنمية االقتصادية يف
إفريقيا
مما ال مراء فيه أن أكرب حتد تواجهه املنظمات العربية املتخصصة يف الوقت الراهن ،هو استدامة وانتظام مصادر
التمويل،ولعل هذا الواقع هو الذي حدا باجمللس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية  ،إىل أن يصدر يف أكثر
من مناسبة قرارات تؤكد على هذه املنظمات لزيادة نسب متويلها الذاتي وتنويع مصادر دخلها .
لقد أخذت اإلدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية هذا الرهان مأخذ اجلد ،وضاعفت خالل السنتني األخريتني
من اجلهود الرامية إىل توسيع دائرة شركائها اخلارجيني ،لتنويع مصادر دخلها والرفع من مستوى أداء املنظمة كبيت
خربة متميز يف اجملاالت ذات الصلة باألمن الغذائي ومحاية البيئة .
ً
ً
إسرتاتيجيا للمنظمة يف
شريكا
ومبا أن املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا ،كان يف فرتة من الفرتات
جمال التدريب وإجناز الدراسات يف الدول اإلفريقية ،قبل أن تتوقف الشراكة يف جمال الدراسات على مدى عقد من الزمن
،فقد كان تنشيط التعاون مع املصرف يف مقدمة أولويات جهود اإلدارة العامة للمنظمة ،وقد أسفرت هذه اجلهود عن
توقيع برتوكول للشراكة والتعاون بني املنظمة واملصرف تعهد مبوجبه الطرفان بإقامة شراكة فعلية بينهما ،تعود
بالنفع املتبادل وختدم أهدافهما املشرتكة ،وقد كانت باكورة االنطالقة اجلديدة للتعاون بني املصرف واملنظمة،
التوقيع يف شهر ديسمرب  2017على اتفاق ثالثي بني املصرف واملنظمة وجمموعة دول الساحل اخلمس ،تقوم املنظمة
مبوجبه  -وبتمويل من املصرف يبلغ  265000دوالر أمريكي  -بإجناز دراسة تشخيص املقدرات الزراعية واحليوانية
ً
كال من بوركينافاسو ،ومالي ،وموريتانيا ،والنيجر وتشاد،
والسمكية جملموعة دول الساحل اخلمس ،اليت تضم
ويوجد مقرها يف نواكشوط ،عاصمة اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية .

مت إجناز هذه الدراسة من طرف فريق من اخلرباء الوطنيني والدوليني ،خالل الفرتة ما بني مارس وأكتوبر ، 2018وذلك
على ثالث مراحل :
•جولة حتسيسية لفريق خرباء الدراسة يف البلدان األعضاء(،مارس .)2018
•ورشة التقييم املرحلي للدراسة(،مايو .) 2018
•اللقاء الوزاري اإلقليمي العتماد الدراسة(،أكتوبر .) 2018
وميكن إجياز أهم االستنتاجات اليت توصلت إليها هذه الدراسة فيما يلي :
•متثل الفئة العمرية يف منطقة دول الساحل بني ( 20و)65عام نسبة  % 55من جمموع السكان يف املنطقة،
ومتثل اجملتمعات الريفية نسبة .% 65
•هناك تراجع طفيف يف املؤشرات االقتصادية ،وخاصة منها نسبة النمو اليت تراجعت يف حني تطور الناتج الداخلي
اخلام من  40.6إىل  47.9مليار دوالر.
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•تقدر نسبة ارتفاع التضخم السنوي لألسعار بنحو  ،% 8وتبلغ نسبة الفقر حنو  % 47يف عام 2016م ،كمتوسط
يف املنطقة.
•بالنسبة لألوضاع التغذوية ،هناك تكرار يف أزمات الغذاء كل عامني ،وتبلغ نسبة سوء التغذية حنو  % 12من
السكان.
•تقدر مساهمة القطاع الزراعي بنحو  % 12من الناتج الداخلي اخلام ،وتبلغ مساحات األراضي املزروعة نسبة % 20
من األراضي الزراعية .متثل األراضي السقوية  % 4فقط من األراضي الزراعية.
•يرتاوح املعدل السنوي لألمطار بني  750-150ملم.
•بالنسبة للثروة السمكية ،تبلغ املقدرات يف املنطقة حنو  2مليون طن.
•ميكن اعتبار أن املقدرات الطبيعية الزراعية واحليوانية يف منطقة دول الساحل اخلمس ،ال تزال كبرية ،حيث
ال تتجاوز نسبة استغالل األراضي الزراعية .% 25
•هناك بعض املخاطر اليت قد تهدد األمن الغذائي يف املنطقة وهي التغري املناخي ،اإلرهاب وتذبذب األسواق.
•تشري الدراسة كذلك إىل وجود بعض املعوقات اليت حتد من تطوير القطاع الزراعي ،ومن أهمها استخدام النظم
الزراعية املوسعة ،ضعف السياسات اخلاصة باإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.
يف ضوء هذه املعطيات ،أوصت الدراسة بإعداد برنامج إقليمي بدل مشروعات منفردة ،على أن يتضمن هذا الربنامج
ً
عددا من املكونات ،حسب القطاعات الرئيسية والقطاعات الفرعية ،والقطاعات املساندة ،وسيأخذ هذا الربنامج
تسمية :
«الربنامج اإلقليمي لدعم تنمية ُ
الشعب اإلسرتاتيجية لألمن الغذائي والتغذوي يف بلدان جمموعة دول الساحل
اخلمس».
وسيتكون الربنامج من أربعة مكونات هي :
1 .1مكون حتسني نظم اإلنتاج لزيادة إنتاجية وتنافسية منتجات ُ
الشعب اإلسرتاتيجية وهي احلبوب والثروة
احليوانية والسمكية.
2 .2مكون ترقية سالسل قيمة املنتجات الزراعية الغذائية اليت ختلق فرص العمل للشباب وتضمن استقاللية املرأة.
3 .3مكون تعزيز التعاون واالندماج االقتصادي يف أفق إقامة سوق إقليمية مندجمة .
4 .4مكون تسيري الربنامج والدعم املؤسسي للدول والشركاء .
على أن يتم التنفيذ على مرحلتني هما :
1 .1مرحلة تنفيذ األنشطة لبلوغ اآلثار املتوقعة من الربنامج .2022 - 2019
2 .2مرحلة تعزيز وتوطيد املكاسب . 2026 - 2023
وحسب التقديرات األولية ،فإن االحتياجات التمويلية هلذا الربنامج ستكون يف حدود  250مليون دوالر أمريكي،وقد
تلقى معالي املدير العام للمنظمة يف شهر نوفمرب  ،2018رسالة شكر من وزيرة االقتصاد والتخطيط يف النيجر،الرئيسة
الدورية جمللس وزراء جمموعة دول الساحل اخلمس ،عربت فيها ،باسم رئيس مجهورية النيجر ،الرئيس الدوري لقمة
رؤساء اجملموعة ،عن إعجاب جمموعة دول الساحل اخلمس مبستوى اإلتقان الذي ميز إجناز هذه الدراسة .
ويف ضوء األداء املتميز للمنظمة يف إجناز هذه الدراسة ،قرر املصرف تكلفيها بأنشطة دراسية وتدريبية أخرى بتمويل
سيبلغ خالل سنة  2019ما جمموعه (1250000مليون ومائتان ومخسون ألف دوالر أمريكي ) إي ما يناهز نسبة % 20
من املوازنة السنوية للمنظمة ،وتتعلق هذه األنشطة بربنامج إلنتاج احلبوب وتربية الدواجن يف مجهورية الغابون ،إجناز
خمطط الستصالح حوض نهر غامبيا ،دراسة جدوى الربنامج املنبثق من دراسة تشخيص مقدرات دول الساحل ،باإلضافة
إىل دورة تدريبية يف جمال تسيري املبيدات املنتهية الصالحية لصاحل الدول اإلفريقية الناطقة باللغة الفرنسية ،وستقام
هذه الدورة يف اململكة املغربية لالستفادة من جتربة املشروع املنفذ يف هذا اجملال بهذا البلد بالتعاون بني احلكومة
املغربية ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،ومرفق البيئة العاملي.
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•التعاون العربي ا ألفريقي
ً
تنفيذا خلطة
يف إطار الشراكة العربية اإلفريقية يف القطاع االقتصادي( تنمية القطاعات الزراعية و األمن الغذائي) و
عدد من االجتماعات التنسيقية للجنة التوجيهية  ،وذلك لدفع العمل يف
العمل املشرتكة مت خالل الفرتة املاضية عقد ٍ
األنشطة املتفق عليها يف املرحلة احلالية و اليت متثلت يف:
1 .1عقد اجتماع للجنة التحضريية للمؤمتر الوزاري الرابع لوزراء الزراعة يف إفريقيا و الدول العربية يف القاهرة -مجهورية
مصر العربية وذلك خالل  28 - 24فرباير ، 2019حيث مت التداول حول اخلطوات و اإلجراءات املطلوبة لعقد املؤمتر يف
األمانة العامة جلامعة الدول العربية يف حال عدم استضافة املؤمتر يف إحدى الدول العربية.
2 .2مت عقدها ورشة عمل يف نريوبي -كينيا خالل الفرتة  /28أبريل إىل  /2مايو  2019ملناقشة املشروعات التالية:
مشروع اخلارطة االستثمارية للدول العربية و اإلفريقية.مشروع التدريب و بناء القدرات يف الزراعة اإلحيائية.مشروع الطاقة النظيفة لإلنتاج الزراعي لصغار املنتجني يف دول خمتارة من إفريقيا و الوطن العربي.مشروع الرتابط بني املياه والطاقة واألمن الغذائي يف ظل التغري املناخي.هذا و سوف يتم عرض و ترويج هذه املشاريع للمؤسسات التمويلية العربية و اإلفريقية لتوفري التمويل املطلوب
لتنفيذها .
3.3إعداد مسودة الدراسة اخلاصة مبحور تقوية البحوث الزراعية والتقانة واالبتكار واليت أعدت بواسطة املنظمة العربية
للتنمية الزراعية إلعداد وثيقة املؤمتر الوزاري الرابع لوزراء الزراعة يف إفريقيا و الدول العربية والذي من املقرر عقده
ً
متهيدا لعقد القمة العربية اإلفريقية خالل هذا العام 2019 .هذا و مت عقد لقاء تشاوري للتحقق
يف سبتمرب 2019
من مسودة الدراسة يف املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف اخلرطوم بتاريخ  24إبريل  2019مبشاركة ممثلني
من املؤسسات البحثية الزراعية يف السودان من هيئات البحوث الزراعية و الثروة احليوانية و املركز القومي للبحوث
و كليات الزراعة  .كما مت عرض مسودة الدراسة على اجتماع اللجنة التوجيهية من اجلانب العربي و األفريقي يف
نريوبي -كينيا خالل الفرتة  /28إبريل إىل  /2مايو  2019حيث متت مراجعة املسودة ومت التحقق و إجازة خمرجات
الدراسة.
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املكاتب االقليمية
مشروع تطوير تقانات وأساليب حصاد املياه وتنمية موارد املياه يف الدول العربية
ً
مزيدا من احلراك حنو تنفيذ مشروع تطوير
شهد املكتب اإلقليمي يف اإلقليم األوسط العربي جبهورية مصر العربية
تقانات وأساليب حصاد املياه وتنمية موارد املياه يف الدول العربية (البحريات اجلبلية) يف مدينة سانت كاترين  ،ويأتي
هذا يف إطار الدور الذي تقوم به املنظمة يف جمال تنمية وإدارة املوارد املائية يف الدول العربية فيما يتعلق بتعظيم
االستفادة من مياه السيول وحصاد مياه األمطار ومحاية البنية األساسية من أخطار السيول.
فقد مت يف إطار إسرتاتيجية املنظمة العربية للتنمية الزراعية دعم مشروع تطوير تقانات وأساليب حصاد املياه وتنمية
موارد املياه يف الدول العربية و املدرج يف خطة عملها السنوية  ،وذلك بهدف استغالل مياه األمطار يف توطني البدو يف
ً
ً
وحاليا مت
سابقا يف مجهورية مصر العربية  -جنوب سيناء
جنوب سيناء  ،وذلك من خالل إنشاء عدد  177حبرية جبلية
ً
حبرية) بإمجالي مبلغ (  ) 50ألف دوالر أمريكي لتجميع مياه السيول واألمطار لالستفادة من هذه املياه
إنشاء عدد(25
يف أغراض الشرب والرعي والزراعة.
ً
(10حبريات) مت تنفيذها يف شهر ديسمرب ،2018املرحلة
حبرية) على ثالث مراحل املرحلة األوىل
مت االنتهاء من تنفيذ (25
ٍ
(5حبريات) مت تنفيذها يف شهر فرباير .2019
(10حبريات) مت تنفيذها يف شهر يناير ،املرحلة الثالثة
الثانية
ٍ
ٍ
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املكاتب االقليمية
التعاون مع املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

استقبل السيد اهلادي السعيدي مدير املعهد العربي للتدرب والبحوث اإلحصائية يف مقر املعهد يوم  17/2/2019معالي
الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد املرافق .وحبث اجلانبان خالل
اللقاء ضرورة توحيد اجلهود املشرتكة يف جمال دعم القدرات يف الوطن العربي.

األمن الغذائي
اجتماع فريق اخلرباء لرصد ومتابعة أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية
شاركت املنظمة خالل الفرتة الفرتة ( )2019 /04 /25 - 24بعمان ،اململكة األردنية اهلامشية يف اجتماع فريق اخلرباء
لرصد ومتابعة أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية ،حيث مت استعراض إطار متابعة األمن الغذائي يف املنطقة
العربية ،من حيث املنهجية املستخدمة ،وملاذا مت اختيار املؤشرات اليت مت استخدامها يف اإلطار ،ومالحظات ومرئيات الدول
العربية واملنظمة عليه .وخلصت آراء اخلرباء املشاركني يف االجتماع إىل :ضرورة االهتمام بإعداد مسوحات االستهالك
الغذائي على مستوى املسح الوطين للدخل واإلنفاق واالستهالك ،وعقد ورش عمل للتعريف بإطار رصد ومتابعة أوضاع
األمن الغذائي والتسويق اجليد لإلطار ،وضرورة توحيد املصطلحات والقياسات اخلاصة بالبيانات وإحصاءات األمن
الغذائي يف املنطقة العربية ،و أهمية حتديد اجلهات املسئولة عن استخدام إطار الرصد يف كل دولة حتى يوجه التدريب
إىل الفئات ذات العالقة.

اجتماع جلنة مكون آلية رصد ومتابعة أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية
انعقد اجتماع جلنة مكون آلية رصد ومتابعة أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية مبقر اللجنة األمم املتحدة
االقتصادية واالجتماعية يف بريوت ـ يوم  /20مارس2019/م ،حيث حبث االجتماع مالحظات الدول العربية على اإلطار
املقرتح لرصد ومتابعة أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية ـ يف حضور املختصني الذين أشرفوا على إعداد ذلك
اإلطار ،ومت االطمئنان على إدراج ما ورد يف تلك املالحظات من مقرتحات مهمة ،خباصة ما يتعلق منها مبؤشرات قياس
أوضاع األمن الغذائي والتغذية املعمول بها يف بعض الدول العربية ،حيث مت األخذ بها وضمنت يف النسخة املعدلة من
اإلطار ،وطلب من مسئولي األسكوا مراجعتها مع االستشاري الذي أعد اإلطار السابق وجتهيزها خالل يومي االجتماع
مصحوبة مبحضر معتمد من أطراف االجتماع ،حيث إن هذا اإلطار سيعرض على اجمللس التنفيذي للمنظمة يف دورته
ً
أيضا مناقشة
املقبلة العتماده يف صورته النهائية ـ كآلية لرصد ومراقبة أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة العربية ،مت
إمكانية تنفيذ أنشطة لبناء القدرات وتنمية مهارات الكوادر العاملة يف جماالت مجع وحتليل البيانات اإلحصائية
وقياس مؤشرات األمن الغذائي ،خباصة املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة  ،2030مبا ميكن من تعزيز قدراتهم يف قياس
تلك املؤشرات وإعداد التقارير القطرية اخلاصة بتتبعها ً
وفقا هلذا اإلطار ـ الذي مت تطويره يف إطار شراكة بني املنظمة
العربية للتنمية الزراعية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية (األسكوا ( ومنظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة )الفاو( ،كما مت حبث خارطة الطريق والتوجهات املستقبلية للعمل على رصد ومتابعة أوضاع األمن الغذائي
ً
وفقا لآللية املقرتحة.
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مشاركات
االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغري املناخ
ً
،حتضريا للمنتدى العربي حول التنمية املستدامة
شاركت املنظمة يف االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغري املناخ
واملنتدى السياسي رفيع املستوى لعام  2019خالل الفرتة  22 - 21مارس2019/م  ،بريوت /اجلمهورية اللبنانية .تضمن
ً
عددا من جلسات العمل العامة واملتخصصة ،باإلضافة إىل جمموعات عمل ملناقشة حماور
جدول أعمال هذا االجتماع
حمددة توزع عليها اجملتمعون من ممثلي الدول حبسب اختصاصاتهم واهتماماتهم.
مت على هامش هذا االجتماع عقد اجتماع ملمثلي الدول  -ضباط اتصال مشروع تعزيز األمن الغذائي واملائي املمول من
كل من  :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
قبل الوكالة السويدية للتعاون الدولي ( )Sidaواملنفذ من قبل
ٍ
آسيا )أسكوا( واملنظمة العربية للتنمية الزراعية )أواد ( واملركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة )
أكساد( ،حيث مت إجراء مراجعة شاملة وجرد شامل لألنشطة والفعاليات ،اليت نفذت ضمن مكونات هذا املشروع املهم،
لكل من املنظمة العربية للتنمية الزراعية واملركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي
ومت تقديم شكر خاص
ٍ
القاحلة على اجلهد املقدر الذي بذاله إلجناح هذه املشروع.

املشاركة يف الورشة التدريبية حول التوجهات العملية للربنامج العاملي للتعداد الزراعي 2020
مت تنظيم ورشة العمل التدريبية باملشاركة بني املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ( )AITRSومنظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة ( )FAOواملنظمة العربية للتنمية الزراعية ( )AOADخالل الفرتة من  4 - 1أبريل  2019بعمان،
اململكة األردنية اهلامشية .وتهدف الورشة إىل نشر املبادئ التوجيهية العملية للربنامج العاملي للتعداد الزراعي 2020
( )WCA 2020بني بلدان منطقة الشرق األدنى ومشال إفريقيا الذي يغطي الفرتة  .2025 - 2016كما تهدف إىل
مساعدة املشاركني يف احلصول على فهم أعمق للمبادئ التوجيهية اجلديدة للتعداد ،مع الرتكيز بشكل رئيسي
على اجلوانب العملية إلجراء التعداد الزراعي  ،من ختطيط التعداد والتحضري له  ،وحتى نشر البيانات وأرشفة نتائج
التعداد.
وعلى هامش الورشة اجتمع وفد املنظمة مع وفد املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ،ويف ضوء ما أسفر عنه
كل من املنظمة
االجتماع ميكن وضع خطة عمل لتطوير العمل اإلحصائي الزراعي يف املنطقة العربية ،مبشاركة
ٍ
ً
واملعهد ،تتضمن مراجعة اجمللد الثاني للربنامج العاملي للتعداد الزراعي وعرضه بصورة مبسطة ومالئمة ،نظرا لوجود
اختالفات جوهرية فيما ورد به من تراجم ،وأخذ مالحظات الدول اليت وردت يف املناقشات اليت دارت خالل الورشة يف االعتبار،
وعقد ورشة عمل للتنسيق بني اجلهات املسؤولة عن اإلحصاءات الزراعية )أجهزة اإلحصاء ووزارات الزراعة( لتعظيم
االستفادة من خربة الطرفني واحلصول على بيانات دقيقة وموثوقة .وحتديد الفجوات على مستوى الدول وصياغة دورات
تدريبية لسد تلك الفجوات.

اجتماع املمارسات الزراعية اجليدة (جتربة األردن ولبنان) :
شاركت املنظمة يف اجتماع املمارسات الزراعية اجليدة (جتربة األردن ولبنان) ،يوم 2019 /4 /23م بعمان ،اململكة
األردنية اهلامشية.
يعترب اجلزء املتعلق باملمارسات الزراعية اجليدة أحد مكونات مشروع تعزيز األمن الغذائي واملائي من خالل التعاون
وتنمية القدرات يف املنطقة العربية ،حيث مت عرض التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املكون ،والذي يهتم بتعزيز سالمة
األغذية لالستهالك احمللي من خالل وضع إطار لتوجيه وتشجيع اعتماد املمارسات الزراعية اجليدة يف املنطقة العربية
لتحقيق نوعية وسالمة املنتج لتمكني املزارعني من زيادة دخلهم بوصول منتجاتهم إىل األسواق احمللية والدولية،
واستعراض خطة العمل املقرتحة إلعداد برنامج تدرييب إلعداد مدربني ( )TOTيف جمال املمارسات الزراعية اجليدة
وحتديد اجلهات املستفيدة من التدريب سواء من القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص .كما مت اقرتاح تكوين فرق
متعددة التخصصات (فرق(  GAPمن كافة اجلهات واملؤسسات اليت هلا عالقة باملمارسات الزراعية اجليدة ،على أن يتم
تدريبها ً
أوال.
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دراسات
دراسة سلسلة القيمة لنخيل التمر باملنطقة العربية
يعد خنيل التمر من أهم حماصيل الفاكهة يف العديد
من بلدان العامل واليت تتميز عادة مبناخ جاف وترتفع
فيها درجات احلرارة .شهدت جتارة التمور يف اآلونة األخرية
ً
ً
مطردا مما يعكس زيادة الطلب العاملي عليها.
ارتفاعا
ً
ً
رئيسيا للغذاء ،باإلضافة إىل
مصدرا
يشكل خنيل التمر
استخدام منتجاته الثانوية يف عدة استخدامات مثل البناء
ً
ً
اقتصاديا
حمصوال
و املالبس مما جيعل من خنيل التمر

إعداد تقارير قطرية من خرباء بالدول العربية على سلسلة
القيمة للتمور ،مشلت معظم الدول العربية املنتجة للتمور
 .مت استخدام الدراسات القطرية إلعداد تقرير دراسة القيمة
للتمور يف الوطن العربي  .كما مت عقد ورشة عمل
تشاورية إقليمية باألربعة أقاليم  ،إقليم املشرق العربي،
إقليم دول جملس التعاون اخلليجي ،املغرب العربي و إقليم
وادي النيل بغرض احلصول على بيانات عن مواطن القوة
الضعف و الفرص و املهددات اليت تواجه قطاع خنيل التمر
على طول سلسلة القيمة  .حيث ضمت الورشة ممثلني من
القطاع احلكومي و القطاع اخلاص و االحتادات املهنية و
املزارعني .حيث استخدمت نتائج و بيانات و معلومات هذه
الورش التشاورية يف إعداد التقرير النهائي لدراسة سلسلة
القيمة للتمور .
كما مت عقد ورشة ختامية ملشاركة نتائج الدراسة
مشلت خمتلف فئات أصحاب املصلحة والشركاء  ،حيث
شارك كل من منظمة األغذية والزراعة (الفاو( ،املركز
الدولي للبحوث الزراعية يف مناطق اجلفاف )إيكاردا( ،
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،
اجمللس الدولي للتمور  ،خنيل التمر املنتجة واجملتمعات
املعاجلة  ،وزراء الزراعة من مصر واألردن و ممثلو القطاع
اخلاص و الدول

للبلدان املنخفضة الدخل  ،حيث يسود الفقر واجلوع .و جند
ً
وفقا إلحصائيات منظمة األغذية والزراعة يف العام
أنه
 2015أن مجهورية مصر العربية هي أكرب منتج يف العامل
تليها إيران  ،اململكة العربية السعودية ،اجلزائر  ،اإلمارات
العربية املتحدة  ،باكستان والسودان .باإلضافة إىل الدول
املنتجة األخرى املهمة يف إنتاج التمور و اليت تشمل العراق
وسلطنة عمان وتونس وليبيا واملغرب واليمن وإسرائيل
وموريتانيا والواليات املتحدة األمريكية والبحرين وقطر
وإسبانيا والكويت .و لذلك أن لنخيل التمر أهمية
خاصة يف الزراعة يف املنطقة العربية  ،و أن للتمور قيمة
تارخيية ودينية واقتصادية واجتماعية فريدة .مع إنتاج نتائج الدراسة :
يقدر بنحو مثانية ماليني طن يف عام  ،2012متثل التمور
رئيسيا للدخل واملواد الغذائية األساسية جلميع مت تطوير إطار إسرتاتيجي لتطوير وتنمية قطاع النخيل
ً
ً
مصدرا
باملنطقة العربية  ،كما مت تكوين منصة عمل لتطوير
ً
تقريبا.
البلدان يف املنطقة
قطاع لنخيل من الفاعلني و الذي مشل املنظمة العربية ،
منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة و املركز الدولي
اهلدف من الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إىل إظهار األهمية االقتصادية و ألحباث املناطق اجلافة و جائزة خليفة و الذي نتج عنه
االجتماعية و البيئية لقطاع النخيل يف املنطقة العربية إعداد مشروعات تنمية قطاع النخيل و يأتي على رأسها
واجلهود املبذولة للنهوض بالقطاع و حتديد املعوقات بغرض برنامج مكافحة حشرة النخيل احلمراء بالتعاون بني
معاجلتها و حتديد الفرص بغرض استغالهلا من أجل زيادة املنظمة العربية و منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة
مساهمة القطاع يف حتقيق األمن الغذائي واستدامة املوارد و املركز الدولي ألحباث املناطق اجلافة.
الطبيعية  ،واملساهمة يف النظم اإليكولوجية والتنوع
البيولوجي و زيادة فرص توليد الدخل و التشغيل.

آلية تنفيذ الدراسة:

اتبعت الدراسة نهج أكثر مشولية لتطوير سلسلة قيمة
مستدام يف املنطقة وعلى املستوى
حنو
خنيل التمر على ٍ
ٍ
القطري  ،مع الرتكيز على:
زيادة القدرة التنافسية  ،والوصول إىل أسواق ذات قيمة
أعلى  ،وتوسيع النمو.
دراسة القيود و الفرص على طول سلسة القيمة و املتعلقة
بالوظائف األساسية لسلسلة القيمة  ،والبيئة احمليطة بها،
والروابط األفقية والرأسية  ،وخدمات الدعم.
حتديد أهم اجلهود اإلسرتاتيجية اإلقليمية و مدى تضافرها
و تكاملها ملعاجلة املعوقات على طول سلسلة قيمة
خنيل التمر.
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