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نشـرة شهريـة تصدر عـن املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ـ السنة الثامنة عشرة ـ العدد السادس  - يونيو )حزيران( 2009 

استقبل معالي األستاذ/ حممد طاهر إيال والي والية البحر األمحر، يف مكتبه برئاسة الوالية نهار يوم السبت الرابع من شهر رجب 
العام  للمنظمة العربية للتنمية  الزدجالي املدير  2009م، معالي الدكتور طارق بن موسى  27 يونيو )حزيران(  املوافق  1430هـ 
الزراعية والوفد املرافق له، حبضور معالي األستاذ/ موسى علي شاش وزير املالية بالوالية، وعدد من قيادات العمل التنفيذي بأمانة 

الوالية، وذلك يف ختام زيارة الوفد إىل والية البحر األمحر اليت استمرت ملدة يومني.
ومت عقد لقاء يف مكتب معالي الوالي، قدم يف مستهله معالي وزير املالية بالوالية تنويرًا حول زيارة وفد املنظمة العربية للتنمية 

إىل والية البحر األمحر، مشريًا إىل املواقع الزراعية اليت تعرف عليها الوفد.
ثم حتدث معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث توجه خبالص الشكر 
والتقدير ملعالي والي والية البحر األمحر على حسن االستقبال وكرم الضيافة، ثم قدم تنويرًا ملعالي الوالي حول رؤيته جملاالت 
التعاون بني املنظمة والوالية، مشريًا إىل أنه سيتم إعداد دراسة حول جماالت التعاون املمكنة وتطرق معاليه إىل فكرة إنشاء 
حمجر بيطري عربي بوالية البحر األمحر مبشاركة بعض اجلهات التمويلية العربية، وذلك لدفع عمليات صادر الثروة احليوانية 

وتغطية احتياجات الدول العربية واألجنبية.
كما تطرق معالي الدكتور املدير العام إىل بعض اجملاالت األخرى اليت الحظها خالل زيارته إىل الوالية، مثل عمليات حصاد املياه 

وإقامة السدود حلفظ املياه، وكذلك أنشطة صيد األمساك ودعم صغار املنتجني للحد من الفقر بالوالية.

حدث الشهر

والي والية البحر األمحر جبمهورية السودان
يستقبل املدير العام للمنظمة

2009م 27 يونيو )حزيران( 
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ثم حتدث معالي األستاذ حممد طاهر إيال والي والية البحر األمحر، مرحبًا مبعالي الدكتور املدير العام للمنظمة والوفد املرافق له، 
وشاكرًا له هذه املبادرة الطيبة وزيارته لوالية البحر األمحر، مشريًا إىل أنها فرصة جيدة للتواصل والتعاون بني اجلانبني. وأشاد 
معاليه باملبادرة اليت قدمها معالي املدير العام بإقامة مسلخ وحمجر بيطري عربي بوالية البحر األمحر، مشيدًا بهذه الفكرة ومرحبًا 
بأن تكون يف إطار عمل استثماري عربي تشارك فيه كل اجلهات احلريصة واملهتمة بهذا اجملال احليوي، مؤكدًا دعمه هلذه 

املبادرة ومطالبًا بإعداد دراسة شاملة حول هذا املوضوع.
كما تناول معالي الوالي جماالت العمل الزراعي األخرى بالوالية، واليت وقف عليها الوفد خالل هذه الزيارة، مثل عمليات حصاد 
املياه وإقامة السدود، وصيد األمساك، واحملافظة على البيئة، والتشجري، إضافة إىل إمكانية التوسع يف زراعة النخيل بالوالية، 
خاصة يف املنازل واملزارع. وطالب معاليه بأن تقوم املنظمة بدعمهم يف جماالت التدريب واملعلومات والبحوث، مشريًا إىل أن واليته 

حتتاج بشدة للدعم يف تلك اجملاالت.
ويف ختام اللقاء تفضل معالي الدكتور املدير العام للمنظمة بإهداء معالي الوالي درع املنظمة العربية للتنمية الزراعية، إضافة 
معالي  الوالي  معالي  أهدى  كما  الزراعي.  العمل  جماالت  خمتلف  يف  للمنظمة  احلديثة  اإلصدارات  من  خمتارة  جمموعة  إىل 

الدكتور املدير العام والسادة أعضاء الوفد املرافق هدايا تذكارية مبناسبة هذه الزيارة الطيبة.

الزراعية، يف مكتبه مبقر املنظمة  العربية للتنمية  العام للمنظمة  الزدجالي املدير  استقبل معالي الدكتور طارق بن موسي 
يف اخلرطوم – مجهورية السودان، صباح يوم االثنني الثمن من شهر مجادى اآلخرة 1430هـ املوافق األول من شهر يونيو )حزيران( 
2009م، وفدًا من جمموعة اهلالل األخضر الدولية برئاسة سعادة الشيخ/ حممد بن سعيد اهليلي، رئيس جملس إدارة اجملموعة، حيث 

مت عقد لقاء رحب يف مستهله معالي الدكتور املدير العام للمنظمة بالوفد الزائر، شاكرًا هلم هذه الزيارة الطيبة ملقر املنظمة.

إنشاء  فكرة  متناواًل  الدولية،  األخضر  اهلالل  جمموعة  حول  تنويرًا  قدم  حيث  اهليلي،  سعيد  بن  حممد  الشيخ  سعادة  حتدث  ثم 
اجملموعة واسرتاتيجيتها واملشاريع اليت تقوم بتنفيذها، خاصة يف جمال دعم األسر املنتجة، حيث أشار سعادته إىل أن اجملموعة 
تقوم بدعم األسر املنتجة عن طريق متليكها مزارع إنتاجية متكاملة، ويتم استرياد القروض على مدى ست سنوات، مع ضمان 
تسويق كافة املنتجات الزراعية وإقامة اخلدمات الصحية والتعليمية واملصانع التحويلية، مشريًا إىل أن اجملموعة قد قامت خالل 

زيارتها إىل السودان بتوقيع مذكرة تفاهم مع والية اخلرطوم، وكذلك مع والييت النيل األزرق وجنوب كردفان.

معالي الدكتور طارق الزدجالي حتدث مشيدًا باجملموعة واخلدمات اجلليلة اليت تقوم بها يف دعم األسر املنتجة، مؤكدًا استعداد 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية، باعتبارها بيت اخلربة العربي يف اجملال الزراعي لدعم املشاريع اليت تقوم بها اجملموعة، وأبدى 

معاليه اهتمامًا كبريًا بزراعة النخيل، مشريًا إىل الفائدة القصوى اليت تعود على األسر املنتجة من هذه الشجرة املباركة.

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يستقبل وفد جمموعة اهلالل األخضر الدولية

اخلرطوم – مجهورية السودان 2009/6/1م
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شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بوفد من خربائها املختصني، يف فعاليات االجتماع التفاكري ملناقشة مشاكل تصدير 
سلعة الكركدي جبمهورية السودان، الذي انعقد مبقر نقطة التجارة السودانية مبدينة اخلرطوم، يف يوم  األربعاء األول من شهر 

رجب 1430هـ املوافق 24 يونيو )حزيران( 2009م.
مت خالل االجتماع تقديم تعريف حول نقطة التجارة السودانية، وما ميكن أن تقدمه جلهات التصدير واالسترياد من معلومات 
وعون يف جمال عملهم. ثم انتقل االجتماع عقب ذلك إىل مناقشة مشاكل تصدير سلعة الكركدي جبمهورية السودان بصفة 

خاصة، وتصدير احملاصيل الزراعية األخرى بصفة عامة.
هذا وقد تقدمت املنظمة العربية للتنمية الزراعية  لالجتماع بدراسة سابقة تعاجل نفس املوضوع، حيث نالت تلك الدراسة استحسان 

املشاركني يف هذا االجتماع، ومت اعتبارها مساهمة مفيدة من املنظمة، وذلك ضمن توصيات االجتماع.
من  وغريه  الكركدي  حمصول  تصدير  موقف  إصالح  أن  إىل  خالله  من  أشارت  االجتماع  إىل  باقرتاح  املنظمة  تقدمت  كما 
للتنسيق الكامل يف كل مراحل  برنامج متفق عليه  املعنية يف وضع  احملاصيل األخرى، ال يتم إال مبشاركة كل اجلهات 
الدعوة  توجيه  القادم. كما مت  االجتماع  املقرتح ومناقشته يف  قبول هذا  االجتماع  قرر  وقد  املصدرين،  التصدير وتسهيل مهمة 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للمشاركة يف ورشة عمل حول اخلدمات التجارية اإللكرتونية اخلاصة باجلمارك، واليت 

ستنعقد يف يوم االثنني السادس من شهر رجب 1430هـ املوافق 29 يونيو )حزيران( 2009 إن شاء اهلل.
 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية
تشارك يف اإلجتماع التفاكري

ملناقشة مشاكل تصدير سلعة الكركدي
 جبمهورية السودان

اخلرطوم – مجهورية السودان  2009/6/24م

ورشة العمل حول
تطوير وحتديث اإلحصاءات الزراعية العربية
طرابلس – اجلماهريية الليبية 7-2009/6/9م

عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة احليوانية والبحرية باجلماهريية 
العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى، ورشة عمل حول تطوير وحتديث اإلحصاءات الزراعية العربية، وذلك يف مدينة 

طرابلس باجلماهريية الليبية خالل الفرتة 14-16 مجادى اآلخرة 1430هـ املوافق 7-9 يونيو )حزيران( 2009م.

دولة   )12( ميثلون  العربية  الزراعة  بوزارات  اإلحصاء  إدارات  يف  العاملني  من  مشاركًا   )14( الورشة  هذه  فعاليات  يف  شارك  وقد 
عربية، حيث هدفت الورشة إىل عرض أساليب مجع ومعاجلة ونشر اإلحصاءات الزراعية، حبث اجلوانب املتعلقة بتوحيد املفاهيم 
واملصطلحات اإلحصائية الزراعية يف املنطقة العربية، تبادل الرأي واخلربة حول معوقات أداء العاملني يف إدارات وأقسام اإلحصاء 
الزراعي يف الدول العربية، إضافة إىل استعراض السبل الداعمة لتهيئة اإلحصاءات الشاملة والدقيقة عن القطاع الزراعي العربي 

وإتاحتها يف الوقت املناسب ودعم القدرات اإلحصائية لتحسني جودة الرقم اإلحصائي.

واشتمل برنامج ورشة العمل على تقديم عدد من احملاضرات تناولت بالتعريف الربامج املستخدمة يف املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية جلمع ومعاجلة ونشر اإلحصاءات الزراعية العربية، واستعراض مشاكل جودة اإلحصاءات والبيانات الواردة يف االستمارات 

القطرية، وطرح احللول الكفيلة برفع كفاءة وحتسني الرقم اإلحصائي الزراعي.
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وقد متخضت أعمال الورشة عن اخلروج مبجموعة من التوصيات املهمة، منها ما هو خاص باستمارة مجع البيانات اإلحصائية، حيث 
البيانات اإلحصائية على مستوى األقطار  التأكيد على أهمية توحيد املفاهيم واملصطلحات واملقاييس املستخدمة يف مجع  مت 
التقنيات احلديثة،  آلية مجعها ومعاجلتها بإدخال  العربية عن طريق حتديد  الزراعية  العربية، واحلرص على جودة اإلحصاءات 
وأن تقوم املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد جداول تصنيف للسلع الزراعية والغذائية املطلوبة يف االستمارة حسب النظام 

املنسق.

هذا إضافة إىل توصيات عامة، وأخرى متعلقة بتفعيل دور املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف هذا اجملال احليوي املهم.

 

التونسية لقاء تشاورّيا للخرباء  املائّية باجلمهورية  الفالحة واملوارد  الزراعّية بالتعاون مع وزارة  للتنمية  العربّية  املنّظمة  عقدت 
العرب يف القطاعني العام واخّلاص حول تنمية املخزونات السمكّية يف الوطن العربي، وذلك خالل الفرتة 22-24 يونيو 2009 

بفندق قرطاج طالسو برسلو بضاحّية قمرت بتونس العاصمة.

شارك يف هذا الّلقاء 17 خبريا عربّيا ميثلون )15( دولة عربية إضافة إىل مقدمي األوراق احملورية

وقد مت خالل أعمال اللقاء استعراض)7( أوراق حمورّية وتقارير قطرّية قدمها ممثلوا الدول املشاركة.

اللقاء التشاوري للخرباء والقطاع اخلاص
يف جمال تنمية املخزونات السمكية

تونس – اجلمهورّية التونسّية
 29 مجادى اآلخرة - 1 رجب 1430 هـ  املوافق 22-24 يونيو 2009م
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كما دار نقاش مستفيض وعصف ذهين متمّيز، مّت فيه تبادل اخلربات واستعراض وتشخيص احلالة الّراهنة والرؤى املستقبلّية 
لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكّية حملاور املصايد الطبيعّية واالستزراع والبيئة املائّية، حيث خلص اللقاء يف ختام أعماله 
إىل جمموعة من التوصيات واملقرتحات، أشاد يف مقدمتها املشاركون بالدور الذي ظّلت والزالت تؤّمنه املنّظمة العربّية للتنمية 
الزراعّية يف دعم وتعزيز القدرات العربّية لقطاع األمساك واألحياء املائّية، مّما يستوجب تقديم صوت شكر إىل املنّظمة، ممّثلة 

يف شخص مديرها العام لتنظيم وخماطبة هذا الّلقاء التشاوري املهّم.

الّلقاء يف مدينة تونس  كما مثن اجملتمعون مساهمة اجلمهورّية التونسّية، رئيسا وحكومة وشعبا يف احتضان ورعاية هذا 
اخلضراء وتهيئة الظروف املالئمة لتنفيذ فعاليات هذا الّلقاء، مع تقديم آيات الّشكر ملعالي السّيد وزير الفالحة واملوارد املائّية 

باجلمهورّية التونسّية ملا ورد يف كلمته من التزام وحرص على تعزيز ودعم التنمية السمكّية على املستوى الوطين العربي.   

كما أصدر اللقاء جمموعة من التوصيات األخرى تناولت جمال التشريعات املتعلقة باملخزونات السمكية والبيئة املائية العربية، 
املائي،  االستزراع  العربية، وكذلك يف جمال  الدول  السمكية يف  املخزونات  بتقدير  والدراسات اخلاصة  العلمي  البحث  وجمال 
والتنسيق  التعاون  وجمال  والتجارة،  االستثمار  جمال  إىل  إضافة  القدرات،  وبناء  الصيد،  وطرق  وأساليب  البيئية،  اإلدارة  وجمال 

العربي البيئي.

 

استقبل سعادة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، يف مكتبه مبقر املنظمة يف 
اخلرطوم صباح اليوم االثنني  14 مجادي األخر 1430هـ املوافق 8 يونيو )حزيران( 2009م، سعادة األستاذ/ علي بن سعيد الشرهان 
رئيس اهليئة العربية لالستثمار واالمناء الزراعي، حيث مت عقد لقاء رحب يف مستهله سعادة املدير العام للمنظمة بسعادة الضيف 
الطيبة لسعادة  التربيكات واألمنيات  اهليئة خبالص  الطيبة. ومن جانبه توجه سعادة رئيس  الزيارة  له هذه  الكبري، شاكرًا 

الدكتور الزدجالي مبناسبة توليه ملنصب املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

مت  حيث  العربي،  الوطن  يف  الزراعي  االستثمار  وجمال  الزراعي  بالعمل  املتعلقة  املوضوعات  من  عدد  ملناقشة  اجلانبان  انتقل  ثم 
التأكيد على أهمية تدريب الكوادر  الزراعية العاملة يف خمتلف جماالت العمل الزراعي، وضرورة إنشاء مراكز متخصصة يف 
هذا اجلانب، و مت االتفاق على تعزيز التعاون بني املنظمة واهليئة يف جمال التدريب، وكذلك يف جمال البحوث الزراعية والعمل 

على تطويرها.

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يستقبل رئيس اهليئة العربية لالستثمار واالمناء الزراعي

اخلرطوم 14 مجادي اآلخر 1430هـ املوافق 2009/6/8م
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اهليئة  أهداف  حول  العام  املدير  لسعادة  موجزًا  تنويرًا  بتقديم  تفضل  الزراعي  واإلمناء  لالستثمار  العربية  اهليئة  رئيس  سعادة 
العربية، من بينها  الدول  أنها قد قامت بتنفيذ العديد من املشاريع االستثمارية يف عدد من  وأنشطتها وبرامج عملها، مشريًا إىل 
السودان، متطرقًا إىل جماالت االستثمار الزراعي يف السودان، حيث أشاد سعادته بالتطور االجيابي يف جمال االستثمار بالسودان. 
ومن جانب آخر أشار سعادة رئيس اهليئة العربية إىل أن اهليئة ستقوم يف بداية العام القادم بعقد لقاء جيمع عدد من املستثمرين 
أشار   كما  اجلامع.  اللقاء  هذا  يف  املنظمة  مشاركة  سعادته  وطلب  العربية،  الدول  من  املستثمرين  بعض  جبانب  السودانيني 
سعادته إىل أن اهليئة بصدد وضع خرائط استثمارية توضح أولويات االستثمار يف الدول العربية، مؤكدًا على أهمية التعاون 

بني املنظمة واهليئة يف هذا اجلانب.

من جانبه قدم سعادة الدكتور/ طارق الزدجالي تنويرًا لسعادة رئيس اهليئة حول برامج عمل املنظمة يف ظل اسرتاتيجية التنمية 
الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني، خاصة الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، الذي قدمته املنظمة وقررت إطالقه 
وتفضل  2009م.  العام  هذا  من  يناير  شهر  يف  الكويت  يف  انعقدت  اليت  واالجتماعية،  والتنموية   االقتصادية  العربية  القمة 
سعادة املدير العام للمنظمة بإهداء سعادة رئيس اهليئة نسخة من وثيقة االسرتاتيجية، ونسخة من وثيقة الربنامج الطارئ لألمن 

الغذائي. 

كما أكد سعادة املدير العام للمنظمة عن اهتمامه مبجال الثروة السمكية واالستزراع السمكي يف الوطن العربي، مشريًا 
إىل قيام املنظمة بأنشطة يف هذا اجملال ضمن خطة عملها هلذا العام، ولألعوام القادمة بإذن اهلل، ودعا اهليئة العربية للتعاون مع 
املنظمة يف هذا اجملال املهم، جبانب التعاون يف جمال إنشاء بعض املختربات يف جمال الثروة السمكية لفائدة الباحثني والدارسني 

يف هذا اجلانب احليوي.

العربية  للمنظمة  العام  املدير  سعادة  بإهداء  الزراعي  واإلمناء  لالستثمار  العربية  اهليئة  رئيس  سعادة  تفضل  اللقاء  ختام  ويف 
للتنمية الزراعية نسخة من الكتيب التعريفي للهيئة.

قام معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بزيارة تفقدية إىل مجعية ود رملي 
التعاونية الزراعية مبحافظة اخلرطوم حبري، وقف خالهلا على سري العمل يف مشروع إدخال زراعة النباتات الطبية والعطرية الذي 
تنفذه املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات جبمهورية السودان، وذلك صباح يوم الثالثاء الثالثني 

من شهر مجادى اآلخرة 1430هـ املوافق 23 يونيو )حزيران( 2009م.

ويف مستهل الزيارة افتتح معالي املدير العام للمنظمة املعرض اخلاص بإنتاج اجلمعية من النباتات  الطبية والعطرية، حيث مت 
زراعتها  يف  التوسع  وإمكانية  الطبية  وفوائدها  املنتجات  تلك  عن  تنوير  تقديم  ومت  اجلمعية،  مزارعي  إنتاج  من  مناذج  عرض 
ملقابلة الطلب احمللي عليها وتصدير فوائضها. وقد أبدى معالي الدكتور الزدجالي اهتمامًا خاصًا بهذا العرض، وأكد على أهمية 

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يتفقد سري العمل يف

مشروع إدخال زراعة النباتات الطبية والعطرية بود رملي

 

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يزور والية البحر األمحر جبمهورية السودان

خالل الفرتة 2-4 رجب 1430هـ املوافق 25-2009/6/27م
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العربية  املنظمة  استعداد  مؤكدًا  السودان،  خارج  وتسويقها  لتصديرها  قنوات  فتح  على  والعمل  املنتجات،  تلك  من  االستفادة 
للتنمية الزراعية لتقديم خرباتها وعونها الفين والعلمي يف هذا اجملال لفائدة صغار املنتجني.

مجعية  مدير  عبدالعظيم  حممد  املهندس/  مستهله  يف  حتدث  النيل،  من  املياه  ضخ  طلمبات  مبوقع  جامع  لقاء  عقد  مت  ذلك  إىل 
الزراعي يف  الزيارة الطيبة، واهتمامه الشخصي بالعمل  الزراعية، شاكرًا ملعالي املدير العام للمنظمة هذه  ود رملي التعاونية 
السودان وتطويره للوصول إىل األسواق العاملية، ثم تطرق جملاالت العمل يف مجعية ود رملي التعاونية الزراعية واحملاصيل اليت 

تتم زراعتها خاصة النباتات الطبية والعطرية.

ثم حتدث املهندس/ حممد أمحد عبدالقادر  مدير إدارة اإلرشاد ونقل التقانة بوزارة الزراعة والثروة احليوانية والري بوالية اخلرطوم، 
زراعة  جتربة  متناواُل  الزراعية،  رملي  ود  مجعية  يف  املبذول  الكبري  باجلهد  أشاد  حيث  بالوالية،  الزراعة  وزير  معالي  عن  نيابة 
النباتات الطبية والعطرية، ومؤكدًا على جناحها وتوجه بالشكر والتقدير للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومديرها العام، 

على اهتمامها ودعمها هلذا املشروع املهم والذي سيعود بفائدة كبرية للبالد بصفة عامة، وألهالي املنطقة بصفة خاصة.

وحتدث كذلك املهندس/ حممد احلسن جبارة مدير إدارة التعاون الدولي واالستثمار بوزارة الزراعة والغابات جبمهورية السودان، 
حيث توجه بالشكر والتقدير ملعالي الدكتور طارق الزدجالي املدير العام للمنظمة على اهتمامه بالعمل الزراعي يف السودان، 
منذ توليه مهام منصبه يف بداية شهر مايو املنصرم. ثم تناول أهمية هذا املشروع من الناحية االقتصادية واالجتماعية مؤكدًا على 
العائد الكبري الذي سيعود على البالد نسبة لألهمية االقتصادية اليت حتظى بها النباتات الطبية والعطرية على مستوى العامل.

ويف ختام اللقاء حتدث معالي الدكتور طارق الزدجالي املدير العام للمنظمة، حيث توجه خبالص الشكر والتقدير ألهالي  منطقة 
ود رملي على حسن االستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا سعادته مبا وصل إليه العمل يف مشروع زراعة النباتات  الطبية والعطرية 
باملنطقة، ومشريًا إىل أهمية التباحث حول كيفية تسويق اإلنتاج، منعًا حلدوث أي خسائر للمزارعني، وأكد استعداد املنظمة 
ملواصلة تنفيذ املشروع خالل العام القادم، مطالبًا بإدخال زراعة حماصيل نقدية أخرى باإلضافة إىل النباتات الطبية والعطرية. 
كما دعا معاليه إىل إعداد وثيقة مشروع حول زراعة النباتات الطبية والعطرية جلذب املستثمرين وصناديق التمويل للدخول 
يف هذا اجملال بصورة أوسع. ثم تفضل معاليه بإهداء مجعية ود رملي التعاونية الزراعية نسخًا من الدراسة العلمية اليت أعدتها 

املنظمة حول النباتات الطبية والعطرية والسامة يف الوطن العربي.

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يزور والية البحر األمحر جبمهورية السودان

خالل الفرتة 2-4 رجب 1430هـ املوافق 25-2009/6/27م

موسى  بن  طارق  الدكتور  معالي  قام 
العربية  للمنظمة  العام  املدير  الزدجالي 
والية  إىل  رمسية  بزيارة  الزراعية،  للتنمية 
خالل  السودان،  جبمهورية  األمحر  البحر 
-25 املوافق  1430هـ،   / رجب   /4-2 الفرتة 

بغرض  وذلك  2009م،  )حزيران(  يونيو   27
مبجاالته  الزراعي  العمل  واقع  على  التعرف 
والسمكية،  واحليوانية  النباتية  املختلفة 
والوالية.  املنظمة  بني  للتعاون  آفاق  وفتح 
وقد رافق معالي الدكتور املدير العام بعض 

خرباء املنظمة يف اجملاالت ذات الصلة.

وقد كان يف استقبال الوفد لدى وصوله إىل 
األستاذ/  معالي  الدولي،  بورتسودان  مطار  
البحر  بوالية  املالية  وزير  شاش  على  موسى 

األمحر وعدد من املسئولني حبكومة الوالية، حيث مت عقد لقاء بصالة كبار الزوار باملطار، رحب يف مستهله معالي الوزير مبعالي 
الدكتور املدير العام للمنظمة والوفد املرافق له، ومتنى هلم إقامة طيبة وأن تكلل مهمتهم يف والية البحر األمحر بالتوفيق والنجاح 
االستقبال،  حسن  الوزير  ملعالي  شاكرًا  للمنظمة  العام  املدير  الزدجالي  طارق  الدكتور  معالي  حتدث  كما  اجلانبني.  لفائدة 

وتطرق إىل بعض اجملاالت اليت ميكن التعاون خالهلا، سائاًل اهلل التوفيق والسداد.
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زيارة بعض املواقع الزراعية مبدينة بورتسودان:

املوافق  1430هـ  رجب  شهر  من  الثالث  اجلمعة  يوم  صباح  ويف 
العام  2009م، قام معالي الدكتور املدير  26 يونيو )حزيران( 
تتم  اليت  املواقع  بعض  إىل  بزيارة  له  املرافق  والوفد  للمنظمة 
املياه،  وتوفر  اخلريف  فرتة  خالل  بورتسودان  مبدينة  زراعتها 
وعدد  بالوالية  املالية  وزير  معالي  من  كل  الوفد  رافق  وقد 
الزراعي  اجملال  يف  واملختصني  التنفيذي  العمل  قيادات  من 
خاصة  الزراعي،  العمل  واقع  على  الوفد  وقف  حيث  بالوالية، 
واليت  موقعًا،   )26( يف  األمحر  البحر  بساحل  املاجنروف  غابات 
اجلائر  الرعي  سياسة  بسبب  وتقلص  احنسار  حالة  يف  ظلت 
البحر  سواحل  على  األخرى  الصناعات  وبعض  امللح  وصناعة 
اليت  اخلضر،  زراعة  عمليات  على  الوفد  وقف  كما  األمحر. 
تعتمد يف ريها على مياه األمطار والسيول املنحدرة على سد 

هوشريي، واليت ساهمت يف رفع قدرات املزارعني واستقرارهم.

زيارة احملجر البيطري مبدينة سواكن:

الوفد  استقبال  مت  األمحر  البحر  بوالية  سواكن  مدينة  ويف 
حملية  معتمد  قبل  من  املدينة  مدخل  على  رمسيًا  استقبااًل 
حيث  باحمللية،  التنفيذي  العمل  قيادات  من  وعدد  سواكن 
له،  املرافق  والوفد  للمنظمة  العام  املدير  الدكتور  معالي  قام 
التنفيذي بالوالية  العمل  املالية وقيادات  وبرفقة معالي وزير 
البديل  اجلديد  البيطري  احملجر  إىل  تفقدية  بزيارة  واحمللية 
حملجر بورتسودان، حيث مت انشاء )18( حظرية من مجلة )160( 
حظرية. وقد أبدى معالي الدكتور الزدجالي بعض املالحظات 
وجدت  البيطري،  احملجر  يف  العمل  خبصوص  واملقرتحات 

اإلشادة والتقدير من املختصني.

للمياه  الرئيسي  املصدر  قوب  سد  إىل  بزيارة  الوفد  قام  كما 
مبدينة سواكن، حيث استمع معالي املدير العام والوفد املرافق 

إىل تنوير عن السد وكفاءته.

من  وذلك  سواكن،  مدينة  تاريخ  على  كذلك  الوفد  واطلع 
صور  على  يشتمل  الذي  سواكن  متحف  إىل  زيارتهم  خالل 

وجمسمات حتكي تاريخ تلك املنطقة.

زيارة منطقة أركويت السياحية:

وعند مدخل حملية سنكات استقبل سعادة معتمد احمللية 
املدير  الدكتور  معالي  بها  التنفيذي  العمل  قيادات  وبعض 
منطقة  إىل  بزيارة  الوفد  قام  ثم  ومن  له،  املرافق  والوفد  العام 
العمل  واقع  على  التعرف  مت  حيث  السياحية،  أركويت 
الفواكه  بزراعة  تتميز  كانت  واليت  باملنطقة،  الزراعي 
وبعض حماصيل البحر األبيض املتوسط، إال أنه ونتيجة لقلة 
على  الوفد  وقف  وقد  املزروعة،  املساحات  احنسرت  فقد  املياه 
يف  للمساهمة  احللول  بعض  اقرتاح  ومت  املشكلة  طبيعة 

عودة النشاط الزراعي للمنطقة.

الوقوف على نشاط الثروة  السمكية بوالية البحر األمحر:

 27 املوافق  1430هـ  الرابع من شهر رجب  يف صباح يوم السبت 
وعدد  املالية  وزير  معالي  وبرفقة  2009م،  )حزيران(  يونيو 
معالي  قام  األمحر،  البحر  بوالية  التنفيذي  العمل  قيادات  من 
العربية  للمنظمة  العام  املدير  الزدجالي  طارق  الدكتور 
للتنمية الزراعية والوفد املرافق له بزيارة إىل السوق الرئيسي 
حالة  على  الوفد  تعرف  حيث  بالوالية،  األمساك  لبيع  القديم 
السوق والبيئة غري الصاحلة اليت كانت سائدة به. ثم انتقل 
يضم  والذي  لألمساك،  احلديث  التجاري  املركز  لزيارة  الوفد 
سوقًا لبيع  األمساك مبواصفات جيدة، ومطاعم لتقديم وجبات 
من حلوم األمساك، إضافة إىل خمازن خاصة بالصيادين. كما 
إدارة مصائد األمساك وقف خالهلا على  الوفد بزيارة إىل  قام 
العمل اجلاري يف صناعة قوارب  الصيد، واليت يتم متليكها 
الفقراء  دعم  إطار  يف  وذلك  كبرية،  بتسهيالت  للصيادين 

واحلد من الفقر.
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يف إطار اهتمامها بتشجيع الباحثني الزراعيني العرب، وحتفيزهم لبذل مزيد من اجلهد لرفع مستوى وكفاءة البحوث التطبيقية 
يف اجملاالت الزراعية املختلفة، وضمن برنامج عملها لتطوير البحوث العلمية الرائدة يف جماالت التنمية الزراعية، تبنت املنظمة 
العربية للتنمية الزراعية منذ العام 1997م ختصيص جوائز سنوية لإلبداع العلمي يف اجملال الزراعي، بهدف تشجيع وتكريم 
الباحثني الزراعيني العرب معنويًا وماديًا، والتعريف جبهودهم على النطاق العربي إلبراز أعماهلم العلمية، إضافة إىل خلق مناخ 

للمنافسة العلمية اإلبداعية واإلبتكارية، دعمًا وتطويرًا للبحوث الزراعية العربية.

وقد قرر اجمللس التنفيذي للمنظمة أن ختصص جائزة املنظمة لإلبداع العلمي يف اجملال الزراعي لعام 2009م، للبحوث املتخصصة 
يف جمال »اإلنتاج احليواني وصحة احليوان شاملة جماالت تربية احليوان والتغذية«. وبناًء على ذلك فقد وجهت املنظمة العربية 
شروط  نشر  مت  حيث  املعين،  اجملال  يف  التطبيقية  ببحوثهم  للمشاركة  العرب  الزراعيني  للباحثني  الدعوة  الزراعية  للتنمية 

.)www.aoad.org( املشاركة يف اجلائزة على موقع املنظمة بشبكة اإلنرتنت

هذا وسوف يتم منح البحوث الثالثة الفائزة جوائز مالية وفقًا لنتائج التقييم الدقيق واحملايد للبحوث املرشحة لنيل اجلائزة، حيث 
تبلغ القيمة املالية للبحث الفائز باجلائزة األوىل مبلغ عشرة آالف دوالر، وللجائزة الثانية سبعة ألف دوالر، واجلائزة الثالثة مبلغ 

مخسة آالف دوالر.

املنظمة العربية للتنمية الزراعية
ختصص جمال اإلنتاج احليواني وصحة احليوان

جلائزتها لإلبداع العلمي يف اجملال الزراعي لعام 2009م
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