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النشرة اإلخبارية
نشـرة شهريـة تصدر عـن املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ـ السنة الثامنة عشرة ـ العددان  العاشر واحلادي عشر  - شوال وذو العقدة1430هـ املوافق اكتوبر  ونوفمرب )تشرين أول - تشرين ثان( 2009

االفتتاحية:

العام  املدير  الدكتور  زيارات  اإطار  يف 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للدول 
التحديات  ملواجهة  ال�شقيقة  العربية 
قام  الزراعة,  على  وتاأثرياتها  املناخية 
هدفت  العراق.  جلمهورية  بزيارة 
واخلربات  الآراء  لتبادل  الزيارة 
الزراعة  وزارة  مع  امل�شرتك  والتعاون 

العراقية.
اأ�شتعر�ض الدكتور طارق بن الزدجايل 
يف  والربامج  الأفكار  من  جمموعة 
وتطوير  الأ�شناف  حت�شني  جمالت 
والأ�شماك  احليوانية  الرثوة 
على  واأكد  الزراعي  وال�شتثمار 
بع�ض  جتارب  على  الإطالع  �رضورة 
املجال  يف  ال�شقيقة  العربية  البلدان 

الزراعي وال�شتفادة منها يف العراق.
وزارة  وقعت  املنطلق  هذا  ومن 
مع  تفاهم  مذكرة  العراقية  الزراعة 
الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
ت�شمنت عدة بنود من �شاأنها الإ�شهام 
بتطوير الواقع الزراعي يف العراق هذا 
كبيت  املنظمة  اعتماد  اإيل  بالإ�شافة 
امل�رضوعات  لتنفيذ  ا�شت�شاري  خربة 
والدرا�شات واأن�شطة بناء القدرات يف 

امل�رضوعات التي تنفذها الوزارة.     

الكعبي   اأحمد  بن  جمعة  الدكتور/  معايل  برئا�شة  
البحرين  مبملكة  والزراعة  البلديات  �شئون  وزير 
عقدت  للمنظمة,  التنفيذي  املجل�ض  ورئي�ض 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية اجتماعات املجل�ض 
باململكة  مراك�ض  يف   )35( دورته  يف  التنفيذي 
املغربية يف الفرتة من 8-9 ذو القعدة 1430هـ 
والتي   , 27-2009/10/28م  املوافقني 
تكت�شب اأهمية خا�شة باعتبارها الدورة الأوىل بعد 
اإدارة  الزدجايل  مو�شى  بن  طارق  الدكتور  ت�شلم 
مايو  من  الأول  يف  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 

من هذا العام.
الدورة  التنفيذي  املجل�ض  اجتماع  وي�شادف 
املنظمة  عمل  من  جديدة  ملرحلة  انطالقة   )35(
والتي  العرب  القادة  قرارات  تنفيذ  متابعة  اجتاه  يف 
واخلارجية  الداخلية  واملهددات  التحديات  اأملتها 
للموارد الزراعية العربية وتلك التي تواجه التجارة 
وبخا�شة  والغذائية,  الزراعية  لل�شلع  العاملية 
الزراعية  التنمية  باإ�شرتاتيجية  املتعلقة  القرارات 
 –  2005 القادمني  للعقدين  امل�شتدامة  العربية 
الريا�ض  قمة  يف  عليها  املوافقة  متت  التي  2025م 
الإ�شرتاتيجية  من  جزءًا  واعتبارها  2007م,  عام 
امل�شرتكة للعمل القت�شادي والجتماعي العربي. 

�شبعة  عدد  على  الدورة   اأعمال  جدول  وي�شتمل 
العام  املدير  تقرير  مقدمتها  يف  ياأتي  بندًا,  وع�رضون 
عمل  جمالت  يف  الإجنازات  مت�شمنًا  للمنظمة 
1/1-2009/9/30م.  الفرتة  خالل  املنظمة 

حدث العدد:

الدورة )35( الجتماعات اجمللس التنفيذي 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

مراكش - اململكة املغربية
27-2009/10/28م املوافق  1430هـ  8-9 ذو القعدة 

اإعالن  تنفيذ  متابعة  الأعمال  جدول  �شيتناول  كما 
الغذاء  اأزمة  ملواجهة  العربي  التعاون  لتعزيز  الريا�ض 
الزراعية  التنمية  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  ومتابعة  العاملية, 
وم�رضوع  القادمني,  للعقدين  امل�شتدامة  العربية 
الغذائي  لالأمن  الطارئ  للربنامج  التنفيذية  اخلطة 

العربي يف مرحلته الأوىل 2010-2015م.
العمل  جمال  يف  املنظمة  دور  تركيز   اإىل  �شعيًا  و 
من  عددًا  الأعمال  جدول  ت�شمن  التنموي 
اإحداث مكتب عربي ل�شحة  اأهمها  املقرتحات من 
اجلهود  بتن�شيق  تعنى  عربية  اآلية  لإيجاد  احليوان 
كافة  على  احليوانية  لالأوبئة  واملكافحة  للت�شدي 
امل�شتويات القطرية والإقليمية والقومية, واإحداث 
العذبة  املياه  يف  ال�شمكي  لال�شتزراع  عربي  برنامج 
ال�شمكي  الإنتاج  لزيادة  الرئي�شة  امل�شادر  كاأحد 
خا�شة يف الدول التي تتوفر بها مقومات طبيعية لهذا 
اإحداث  املنظمة  النوع من ال�شتزراع, كما تقرتح 
للتدريب الزراعي وال�شمكي انطالقًا  مكتب عربي 
القدرات  لبناء  بها  املنوطة  واملهام  امل�شئوليات  من 
نقل  عملية  يف  ت�شاهم  التي  واملوؤ�ش�شية  الب�رضية 
وتوطني وتطويع التقانات احلديثة يف الزراعة العربية 
لدفع م�شارات التنمية الزراعية امل�شتدامة يف الدول 
واإقرار  على  املوفقة  حالة  يف  املنظمة  وتتطلع  العربية 
الربنامج العربي لال�شتزراع ال�شمكي يف املياه العذبة 
اأن  وال�شمكي  الزراعي  للتدريب  العربي  واملكتب 

يتم ا�شت�شافته بدولة املقر – جمهورية ال�شودان.
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يف اإطار اجلهود املبذولة من املنظمة العربية للتنمية الزراعية و�شعيها لتنفيِذ 
كٍل من  اإعالن الريا�ض ب�شاأن تعزيز التعاون العربي ملجابهة اأزمة الغذاء 
قام  القادمني,  للعقدين   : الزراعية  للتنمية  املنظمة  وا�شرتاتيجية  العاملية, 
معايل الدكتور طارق بن مو�شى الزدجايل مدير عام املنظمة العربية للتنمية 
رافق  وقد  النيل  نهر  بولية  الأردين  الب�شائر  م�رضوع  بزيارة  الزراعية 

معاليه وفد �شم عدد من خرباء املنظمة .
الكرمي  عبد  ال�شيد  قدمها  للم�رضوع  تعريفية  بنبذة  الزيارة  اُبتِدرت 
بزيارة  املرافق  والوفد  معاليه  اهتمام  �شاكرًاً  باحل�شور  ورحب  الأعرج  
بولية  الرائدة  امل�شاريع  اإحدى  من  امل�رضوع  اأن  مو�شحًا  امل�رضوع, 
اأكرث  تبلغ  حاليًا  امل�شتغلة  الأرا�شي  اأن  �شعادته  اأو�شح  كما  النيل.  نهر 
املوارد  اإىل  حديثه  يف  متطرقًا  بامل�رضوع,   اخلا�شة  الأرا�شي  ن�شف  من 
املتاحة بامل�رضوع من موارد ب�رضية, وفنية, ومالية. لنظام الري بامل�رضوع, 
و والرب�شيم  القمح,  وهي  بامل�رضوع  املزروعة  املحا�شيل  وا�شتعر�ض 

احلم�شيات. وبع�ض   Sudan Grass
اأنها  عبدالكرمي  ال�شيد  ذكر  فقد  بامل�رضوع  احليوانية  الرثوة  ب�شاأن  اأما 
فعل يف الأيام القليلة القادمة  بعد اأن مت توقيع اتفاقية بني احلكومة  �شوف َتّ
وزارة  يف  ممثلة  ال�شودانية  واحلكومة  ب�شائر  م�رضوع  يف  ممثلة  الأردنية 
الرثوة احليوانية وال�شمكية لت�شدير احليوانات احلية ال�شودانية للمملكة 
الأردنية الها�شمية, باعتبار امل�رضوع حمجرًا  بيطريًا حتت اأ�رضاف احلكومة 

ال�شودانية .

زيارة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي  ملشروع البشائر األردني بوالية نهـر النيل 
السبت 13 شوال 1430هـ املوافق 3 أكتوبر 2009م

وقد اأثنى الدكتور الزدجايل على العر�ض التف�شيلي و�رضورة الهتمام 
اجلهود  مثمنًا  العربي,  الغذائي  الأمن  لتحقيق  امل�شاريع  هذه  مبثل 
القت�شادية  الروابط  وتعزيز  تفعيل  يف  الأردنية  احلكومة  تبذلها  التي 
م�شتدامة,  عربية  زراعية  تنمية  لتحقيق  ال�شقيقة  الدول  مع  التكاملية 
كما اأعرب معاليه عن عظيم تقديره وامتنانه للدور القومي الذي تقوم 
الفاعلة يف حتقيق الأمن  امل�شاهمة  ال�شودانية يف  القيادة واحلكومة  به 
الغذائي العربي باإتاحتها املوارد الطبيعية ال�شودانية من اأرا�شي ومياه 

وبال حتفظ لالأ�شقاء العرب بغر�ض ال�شتثمار.
بزيارة  له  املرافق  للمنظمة والوفد  العام  املدير  الدكتور  قام  ثم    ومن 
لكافة اأق�شام امل�رضوع, حيث قام بزيارة حظائر احليوانات التي �شوف 
لت�شدير احليوانات  اأكتوبر  الثاين من �شهر  بها الأ�شبوع  العمل  يبا�رض 
احلية ال�شودانية للملكة الأردنية الها�شمية, حيث توجد بامل�رضوع عدد 
الوفد  توجه  ثم  البيطري,  للحجر   حظائر  وت�شع  ا�شتقبال  حظائر  �شت 
الذي  الرب�شيم  وحم�شول  احلم�شيات,  بزراعة  اخلا�شة  امل�شاحات  اإىل  
الفني  اأو�شح امل�شت�شار  بالر�ض املحوري, وقد  الري  يروي عن طريق 
ليمون,3000  �شجرة   6000 زراعة  املقرتح  من  اأنه  للم�رضوع 
�شجرة ماجنو, هذا بالإ�شافة للنخيل. كما مت الإطالع على منظومة نقل 
للري  الرئي�شية  والرتع  واملحطات  امل�رضوع   اإىل  النيل  نهر  من  املياه  
وناق�ض معاليه اإمكانية قيام املنظمة  بتنفيذ اتفاقية لال�شتزراع ال�شمكي 

مع م�رضوع الب�شائر الأردين.
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امل�رضوع  هذا  لإجناح  املبذولة  اجلهود  على  بالعمل   القائمني  العام  املدير  الدكتور  معايل  هناأ  وقد  الوفد  اجتمع  امليدانية  الزيارة  من  النتهاء  وبعد 
والعائد الذي �شوف ُيجني يف حالة اأن ا�شتغل امل�رضوع بال�شورة املثلى, وقد ا�شتعر�ض املدير التنفيذي للم�رضوع بع�ض املعوقات التي تواجه امل�رضوع 

بخا�شة التكلفة العالية للكهرباء وقلة العمالة املدربة وكذلك الفنيني. 
باجلهود  اأ�شادوا  كما  لها,  احللول  لإيجاد  وال�شعي  العمل  و�رضورة  تواجههم  التي  امل�شاكل  حول  امل�رضوع  اإدارة  مبناق�شة  املنظمة   خرباء  قام  وقد 

املبذولة من احلكومة ال�شودانية واحلكومة الأردنية ممثلة يف م�رضوع الب�شائر  لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
ويف ختام الزيارة قام معايل الدكتور املدير العام ب�شكر اأ�رضة امل�رضوع على حفاوة ال�شتقبال وكرم ال�شيافة وعن �شعادته والوفد املرافق له بزيارة 
بال�شتثمار  القومي  للحكومة الأردنية على توجهها  التقدير والمتنان  تواجه امل�رضوع, واأعرب عن عظيم  التي  العقبات  امل�رضوع والوقوف على 
الزراعي يف جمهورية ال�شودان داعيًا الدول العربية كافة اغتنام الفر�ض املتاحة لال�شتثمار الزراعي يف هذا البلد العربي لتحقيق قدر اأكرب من الأمن 

الغذائي لها.
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اإطعام  عن  امل�شتوى  رفيع  اخلرباء  منتدى  يف   بامل�شاركة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة   قامت 
العامل يف عام 2050م , واجتماع جلنة الأمن الغذائي العاملي الدورة )35( بروما خالل الفرتة 
امل�شت�شار   - عوف  اأبو  عبا�ض  الدكتور/  ع�شويته   يف  �شم  بوفد  2009م  اأكتوبر   17  -  12

الفني,  والدكتور/ �شالح عبد القادر -   مدير اإدارة  الأمن الغذائي بالتكليف. 
2050م  بروما خالل  العامل يف عام  اإطعام  �شارك بفعاليات منتدى اخلرباء رفيع امل�شتوى عن 
2009م ممثلون لعدد من الدول, و املنظمات الدولية والإقليمية,  – 13 اأكتوبر   12 الفرتة 
ومنظمات املجتمع املدين, وخرباء يف املجالت املتعلقة مبو�شوع املنتدى. ناق�ض املنتدى �شبع 
اقت�شادية  بيئية  يف  والزراعة  الأغذية  توقعات   ,2050 عام  حتى  العاملية  الزراعة  هي:   حماور 
تغري  عن  الناجمة  والتحديات  واحلدود  املتاحة,  املوارد  ديناميكية,   بطريقة  متغرية  و�شكانية 
املناخ, والطلب اجلديد )الطاقة احليوية(, وحتدي التكنولوجيا, زيادة الإنتاجية وحماية البيئة,  
الدعم  �شيا�شات   , ال�شيا�شات  حتدى  والو�شائل,  وامل�شادر  ال�شتثمارات  من  الحتياجات 

والتجارة واملعونة وال�شتثمار , جل�شة خا�شة عن اأفريقيا, اإ�شافة لتحدى الق�شاء على اجلوع.

اجتماعات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  )الفاو( 
 منتدى اخلرباء رفيع املستوى عن إطعام العامل يف عام 2050م  بروما

خالل الفرتة 12 – 13 أكتوبر 2009م
جلنة األمن الغذائي العاملي الدورة )35(

خالل الفرتة 14 – 15 ، و 17 أكتوبر 2009م

ومن اأهم النتائج التي تو�شل اإليها املنتدى اأن املوارد املتاحة يف العامل تعترب كافية لإطعام العامل, وتتمثل امل�شكلة يف اإدارة هذه املوارد, و اأن الهتمام 
بالزراعة يزداد واأنها ًتعطي اأولوية متقدمة يف التنمية من قبل احلكومات واجلهات املعنية الأخرى يف وقت الأزمات, ويرتاجع هذا الهتمام 
بزوال الأزمات,  واأن املوارد املالية )املنح والقرو�ض( التي تخ�ش�ض لال�شتثمار يف الزراعة ل ت�شتخدم عادة من قبل احلكومات يف املجالت 
املحددة, الأمر الذي يدعو اإىل تر�شيد ا�شتخدام تلك املوارد, كما اأظهرت النتائج  اأنه لي�ض هناك حلول ثابتة ميكن تعميمها اأو التو�شية بها لكل 
حالت الدول اأو الأقاليم فيما يت�شل بق�شايا الفقر والأمن الغذائي والتنمية الزراعية, بالإ�شافة اإىل اأهمية اأن يتم اإعداد برامج/ مقرتحات/ 
وم�رضوعات للت�شدي لق�شية الأمن الغذائي بالرتكاز على ا�شرتاتيجيات تنموية, ولقد اأ كد على ذلك د. جاك �شيوف يف اجلل�شة الفتتاحية 

للمنتدى.
وكنموذج للربامج الإقليمية الهادفة للم�شاهمة يف اإطعام العامل حتى عام 2030 قام وفد املنظمة با�شتعرا�ض  الربنامج الطارئ لالأمن الغذائي 
الزراعية  التنمية  ا�شرتاتيجية  اإىل  الإ�شارة  متت  كما  الدويل.  ال�شعيد  على  الربامج  هذه  مثل  مع  والتن�شيق  التعاون  لأهمية  الإ�شارة  مع  العربي, 
العربية امل�شتدامة للعقدين القادمني كنموذج اإقليمي اآخر يف جمال ال�شرتاتيجيات التي ت�شتهدف توفري الغذاء الآمن لل�شكان, والنهو�ض بالقطاع 

الزراعي.
اإىل عدة  2009م,   اأكتوبر   17 , و   15 –  14 اأعمال  اجتماع جلنة الأمن الغذائي العاملي الدورة )35(  خالل الفرتة  كما تطرق جدول 
ق�شايا من اأهمها الأزمة القت�شادية وتاأثرياتها على الأمن الغذائي, اإ�شالح جلنة الأمن الغذائي, بالإ�شافة اإىل متابعة املوؤمتر الدويل عن الإ�شالح 

الزراعي والتنمية الريفية.
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اجتماع كبار املسؤولني فـــي القطاعات الزراعية
 للدول العربية  للتحضري ملؤمتــر القمة العــاملــي

 بشأن األمن الغذائي
األمانة العامة للجامعة - القاهرة - مجهورية مصر العربية

2009م 15-16 أكتوبر/ تشرين أول  املوافقني  1430 هـ  25 شوال 

تنفيذًا لقرار جمل�ض اجلامعة العربية القت�شادي والجتماعي رقم )1806( ال�شادر عن دورة انعقاده رقم )84( بتاريخ 2009/9/3م, ب�شاأن 
توجيه الدعوة لكبار امل�شئولني يف القطاعات الزراعية للدول العربية لعقد اجتماع حت�شريي عربي لقمة الأمن الغذائي. عقد يوم 25 �شوال 1430 
هـ املوافقني 15 – 16 اأكتوبر/ ت�رضين اأول 2009م اجتماع لكبار امل�شوؤولني يف القطاعات الزراعية للدول العربية للتح�شري ملوؤمتر القمة العاملي 

ب�شاأن الأمن الغذائي وذلك مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة ح�رضه جمموعة من كبار امل�شئولني عن الزراعة يف الدول العربية.
م�شاهمة  وثيقة  ب�شاأن  واملقرتحات  املالحظات  املوؤمتر,  خالل  طرحها  العربية  الدول  ترغب  التي  والق�شايا  املو�شوعات  الأعمال  جدول  �شمل  وقد 
مالحظات  الإعالن(,  )م�شودة  املوؤمتر  عن  تتمخ�ض  التي  والقرارات  الأهداف  حتديد  يف  املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  ملنظمة  العامة  الأمانة 
ومقرتحات الدول, بالإ�شافة مالحظات ومقرتحات املنظمة العربية للتنمية الزراعية ب�شان القمة )م�رضوع الورقة العربية(, واآلية التن�شيق بني الدول 
خالل اجتماعات املوؤمتر ل�شتقطاب الدعم املطلوب للربنامج الطارئ واإعالن الريا�ض, والوثائق املقرتح توزيعها خالل املوؤمتر )الدول - املنظمة(. 

اأبدت جميع الوفود خالل مداخالتهم على موافقتهم التامة على املقرتحــــــات املقدمـــة من املنظمـــة العربيــة للتنمية الزراعية والتي 
�شميت فيمــا بعد بالورقة العربية. ويف اخلتام خرج الجتماع بعدد من التو�شيات الهامة نذكر منها اعتماد املالحظات واملقرتحات املقدمة من 
اإىل  تت�شمن املالحظات واملقرتحات توطئة لإحالتها  التي  العربية  الورقة  باإعداد  الزراعية كما جاءت من املنظمة وتفوي�شها  للتنمية  العربية  املنظمة 
منظمة الأغذية الدولية, والرتكيز على دور املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف جمال الأمن الغذائي يف الدول العربية وغريها من املنظمات الإقليمية 
ذات العالقة , بالإ�شافة اإىل منا�شدة اأ�شحاب املعايل وزراء الزراعة العربية باأهمية الكتابة اإىل الأمانة العامة للقمة )الفاو( حلثها على ت�شمني املقرتحات 
العربية )الورقة العربية( يف م�رضوع اإعالن القمة واعتمادها كاأحد وثائق القمة الرئي�شية وذلك لكونها تهدف اإىل الق�شاء على اجلوع  وحتقيق الأمن 
الغذائي, وكذلك الطلب من وفد اململكة العربية ال�شعودية يف متابعة اإدراج الورقة العربية �شمن وثائق القمة واإدراج ما جاء بها من مقرتحات يف 

م�شودة م�رضوع الإعالن وذلك لرتاأ�ض اململكة العربية ال�شعودية الدورة احلالية للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

�شـاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بفعاليات الدورة )13( للمجل�ض العاملي للغابات واملنعقدة مبدينة بيوني�ض ايري�ض فـي الأرجنتني خــــالل 
الفرتة 18-2009/10/23, ناق�ض املجل�ض عدة موا�شيع اأهمها حالة الغابات يف العامل وتدهورها وتناق�ض م�شاحتها والآثار املرتتبة عن ذلك, 
امل�شكالت التي تواجه الغابات يف العامل, الإدارة امل�شتدامة للغابات, الوقود احليوي يف الغابات, الغابات واملياه, الغابات والتغري املناخي, منتجات 

الغابات والتنمية الريفية, وال�شتثمار يف الغابات.
ممثاًل عن املنظمة قدم الدكتور خليل عبد احلميد اأبو عفيفة خبري الغابات والبيئة باملنظمة, ورقة عمل حول حالة الغابات يف املنطقة العربية وذلك بناًء 
على تكليف الفريق العربي املعني بالتفاقيات الدولية البيئية اخلا�شة بالتنوع احليوي ومكافحة الت�شحر التابع ملجل�ض الوزراء العرب امل�شوؤولني عن 

�شوؤون البيئة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية باإعداد تقرير حول حالة الغابات يف املنطقة العربية باجتماعات. 
 تناولت الورقة مالمح الغابات يف املنطقة العربية, الغابات العربية كمورد وراثي نباتي وتنوع حيوي فريد, املهددات واملخاطر التي حتيط يف الغابات 

يف املنطقة العربية, املنظمة العربية للتنمية الزراعية والغابات يف املنطقة العربية.

مشاركة املنظمة العربية للتنمية الزراعية
فـــــــــي 

إجتماعات الدورة 13 للمجلس العاملي للغابات
- األرجنتني 2009 بيونيس ايرس   /10  /  23-18
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التنمية  وخل�ض الورقة اإىل جملة من التو�شيات الهامة منها دعوة الدول اإعطاء قطاع الغابات مزيد من الهتمام وذات الأولوية واإدراج خطط 
تعزيز  �رضورة  الغابات,  وتنمية  اإدارة  جمال  يف  ت�رضيعاتها  وحتديث  تطوير  اإىل  الدول  دعوة  للدولة,  القومية  التنموية  اخلطط  يف  للغابات  امل�شتدامة 
م�شاركة املجتمعات الريفية واملجتمع املحلي واملراأة الريفية يف خطط اإدارة وتنمية الغابات. وقد تو�شل املجل�ض اإىل عدد من التو�شيات مبثابة ر�شالة 

اإىل املوؤمتر العاملي لتغري املناخ املزمع عقدة يف كوبنهاجن يف دي�شمرب املقبل تركز على اأولوية واأهمية الغابات يف ق�شايا التغري املناخي. 
وقطاع  وحكومات  منظمات  من  القطاعات  خمتلف  فيه  �شارك  الغابات  حول  دويل  معر�ض  املجل�ض  اجتماعات  �شاحب  قد  اأنه   بالذكر  واجلدير 

خا�ض. 

يف اإطار التعاون امل�شرتك  بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة كروباليف منذ العام 1998, وتاأ�شي�شًا 
على الأهداف واملهام امل�شرتكة بني املنظمتني, فقد مت تاأطري هذه العالقة بتوقيع مذكرة تفاهم يف �شبتمرب عام 
الزراعية  املبيدات  ت�شجيل  ا�شتمارة  توحيد  العمل يف  اإىل مبادرات �شملت  العالقة  تو�شلت هذه   ,2005
والديباجة املوحدة والإجراءات الأخرى اخلا�شة بالتداول والتعامل مع املبيدات الزراعية يف املنطقة, كما 
الدول  يف  امل�شتخدمة  الزراعية  املبيدات  عن  معلومات  قاعدة  ببناء  الزراعية,  للتنمية  العربية  املنظمة  قامت 

العربية.
ال�رضق  منطقة  يف  الزراعية  املبيدات  مع  والتعاون  الت�شجيل  نظم  حول  امل�شرتكة  الأن�شطة  �شل�شلة  �شمن 

الأو�شط واأفريقيا.

ورشة العمل اإلقليمية حول نظم تسجيل وتداول املبيدات يف 
دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا

بالتعاون بني
املنظمة العربية للتنمية الزراعية – مكتب دبي 

)Croplife( و منظمة كروباليف
دبي – اإلمارات العربية املتحدة

 2009 21- أكتوبر   20 املوافق  1430هـ  – 2 ذو القعدة   1
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�شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة يف الدكتور زكريا ريا�ض 
يف  احليوان  ل�شحة  العربي  املركز  على  بالإ�رضاف  املكلف  القنواتي 
العاملية لل�شحة احليوانية  فعاليات املوؤمتر العا�رض للجنة القومية للمنظمة 
مبدينة   2009 اأكتوبر   29-26 من  الفرتة  يف  الأو�شط  ال�رضق  يف 
ثاين  اآل  جرب  بن  جا�شم  بن  حمد  ال�شيخ  معايل  رعاه  الذي  الدوحة 
املو�شوعات  املوؤمتر  ناق�ض  الوزراء ووزير اخلارجية. حيث  رئي�ض جمل�ض 
املتعلقة بدعم القدرة الت�شخي�شية للمختربات البيطرية بدول املنطقة, 
املنطقة  بدول  احليوانية  ال�شحة  اأو�شاع  درا�شة  كذلك  وا�شتعر�ض 
وبحث اخلطة ال�شرتاتيجية اخلام�شة للمنظمة  التي تهدف اإىل تدعيم 
قدرات اخلدمات البيطرية ون�شاطات املركز الإقليمي لل�شحة احليوانية 
يف بريوت بالإ�شافة اإىل العمل على و�شع برنامج �شامل لتطوير وتن�شيق 

اأعمال مكافحة مر�ض الإجها�ض املعدي )الربو�شيال(. 
مبعايري  البيطرية  املختربات  جميع  التزام  �رضورة  التو�شيات  ت�شمنت 
املنظمة  دليل  يف  والواردة  احليوانية  لل�شحة  العاملية  للمنظمة  اجلودة 
كما  الربية.  للحيوانات  واللقاحات  املختربي  الت�شخي�ض  اختبارات 
املوحدة  الت�شغيل  اإجراءات  نظام  تطبيق  �رضورة  التو�شيات  ت�شمنت 
يف املختربات بهدف المتثال للمعايري الدولية اأيزو 17025 عندما 
لل�شحة  العاملية  باملنظمة  الأع�شاء  البلدان  وعلى  ممكنا  ذلك  يكون 
تقييم  اإجراء  دائم  وب�شكل  الأو�شط  ال�رضق  منطقة  يف  احليوانية 

لالحتياجات والقدرات املختربية.

املؤمتر العاشر للجنة القومية للمنظمة العاملية للصحة احليوانية يف الشرق األوسط
– الدوحة )قطر(  2009 26-29 أكتوبر 

و ح�شبما جاء يف التو�شيات يجب على البلدان الأع�شاء اإن�شاء �شبكات 
للمعلومات الإقليمية للمراقبة امل�شتدامة الوبائية, وبدعم من املنظمات 
املنا�شبة  باإن�شاء الآليات  فاإن الدول الأع�شاء تقوم  العاملية والإقليمية, 
للتعاون بني قطاعي ال�شحة احليوانية وال�شحة العامة على ال�شعيدين 
الإقليمي والوطني من اأجل حت�شني اإدارة التعامل مع مر�ض الربو�شيال 
امل�شدر  على  ال�شيطرة  و  والب�رض  احليوان  من  كل  على  املر�ض  واأثر 
دول  من  اإ�شافية  خمتربات  وتر�شيح  حتديد  وكذا  للمر�ض.  احليواين 
قائمة  الربو�شيال مع  تواأمة ملر�ض  للدخول يف م�شاريع  ال�رضق الأو�شط 
املختربات املرجعية للمنظمة العاملية لل�شحة احليوانية من اأجل حت�شني 

الوقاية وال�شيطرة على مر�ض الربو�شيال.
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تلقت املنظمة العربية للتنمية الزراعية كتاب من معايل الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي وزير �شئون البلديات والزراعة  -  رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية, مفاده اأن اللجنة العلمية املخت�شة باأمرا�ض احليوان باملنظمة العاملية لل�شحة احليوانية, اأعلنت مملكة البحرين خالية 

من مر�ض الطاعون البقري, وبذلك يتوج ا�شم اململكة يف �شجل البلدان التي تخل�شت من هذا املر�ض        
العاملية واجلهد املقدر ل�شتئ�شال  البلديات والزراعة واأ�رضة الوزارة على هذه ال�شهادة  واملنظمة العربية تهنئ مملكة البحرين ومعايل وزير �شئون 

مر�ض الطاعون البقري.

إعالن خلو مملكة البحرين من مرض الطاعون البقري

حتت �شعار » ل تنمية بدون اإح�شاء » انعقد  املوؤمتر الإح�شائي العربي الثاين يف مدينة �شـرت باجلماهريية العربية الليبية ال�شرتاكية العظمى  يف الفرتة 
من  14 – 16 ذو القعدة  املوافق 2 4- نوفمرب 2009م. وقد �شاركت فيه الأ�شتاذة/ مني عبد الرحمن حممد رئي�ض ق�شم الإح�شاء باملنظمة 

العربية للتنمية الزراعية حيث قدمت ورقتني علميتني نيابة عن املنظمة.
ح�رض املوؤمتر 150 خبريًا وباحثا اإح�شائيًا من الدول العربية واملنظمات الدولية والإقليمية والعربية بالإ�شافة اإيل حوايل 25 باحثًا من اجلماهريية, 
ت�شمن املوؤمتر  العديد من املحاور الهامة م�شتهدفًا التاأكيد على اأهمية الإح�شاء يف التنمية, وتاأكيد دور الأجهزة الإح�شائية يف العملية التنموية وتعزيز 

القدرات الإح�شائية العربية, كما ا�شتهدف املوؤمتر حت�شني جودة الإح�شائيات املنتجة والعمل علي حتقيق اأنظمة اإح�شائية متطورة.
بتلبية حاجيات م�شتعملي  ال�شبل الكفيلة  اإيجاد  اأجل  العربية من  اأكد املحا�رضون علي امل�شوؤولية الكبرية امللقاة علي عاتق الإح�شائيني يف الدول 

البيانات يف كل الظروف والأزمات.
اأو�شح الدكتور / هالل البياتي  مدير املعهد العربي للتدريب والبحوث اأن انعقاد هذا املوؤمتر يوؤكد علي اأهمية تعزيز دور مراكز الأبحاث الإح�شائية 
والباحثني يف اإجراء البحوث الإح�شائية لتطوير منهجيات العمل الإح�شائي واأ�شاليبه مل�شاعدة الأجهزة الإح�شائية علي الرتقاء بعملها اإىل اأف�شل 

م�شتوى. كما اأكد على اأهمية التعاون العربي امل�شرتك وتبادل اخلربات والتجارب بني املوؤ�ش�شات الإح�شائية.
ويف اخلتام خل�ض املوؤمتر اإىل عدة تو�شيات من اأهمها �رضورة العمل علي توحيد امل�شطلحات للو�شول لإح�شائيات جيدة ودقيقة, وتوثيق العالقة بني 

الأجهزة الإح�شائية العربية, والهتمام بالتدريب ورفع القدرات الإح�شائية العربية. 

  املؤمتر اإلحصائي العربي الثاني
مدينة سرت  -  اجلماهريية العربية الليبية االشرتاكية العظمي

2009م 4- نوفمرب   2 املوافق  – 16 ذو القعدة    14

زيارة الدكتور طارق الزدجالي
 املدير العام للمنظمة لوزارة الفالحة واملوارد املائية

 باجلمهورية التونسية 3 – 5 نوفمرب 2009
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زيارة الدكتور طارق الزدجالي
 املدير العام للمنظمة لوزارة الفالحة واملوارد املائية

 باجلمهورية التونسية 3 – 5 نوفمرب 2009

بدعوة كرمية من معايل الأ�شتاذ عبدال�شالم من�شور وزير الفالحة واملوارد املائية باجلمهورية 
اجلمهورية  اإىل  بزيارة  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  الدكتور  قام  التون�شية, 
الدويل  التعاون  اإدارة  مدير  احلبيب  عطية  احلاج  الدكتور  من  كل  خاللها  رافقه  التون�شية 
ال�شمكي  لال�شتزراع  العربي  الربنامج  رئي�ض  امللوح  عبدالكرمي  ن�شال  الدكتور  و  بالتكليف 
باملنظمة. وهدفت الزيارة اإىل الوقوف على اأو�شاع قطاع الفالحة وامل�رضوعات التي تنفذها 
املنظمة بتون�ض والتباحث مع معايل الوزير وكبار امل�شئولني يف وزارة الفالحة واملوارد املائية 

حول اأولويات قطاع الفالحة يف تون�ض خالل الفرتة املقبلة.
واملياه  الريفية  الهند�شة  يف  للبحوث  الوطني  املعهد  املرافق   والوفد  الزدجايل  الدكتور  زار 
والغابات وتعرف على ن�شاط املعهد يف جمالت تنمية وحماية املوارد الطبيعية  ) املياه والرتبة 
والوفد  زار  ثم  ومن  للغابات,  العامة  الإدارة  اأن�شطة  على  تعرف  كما  واملراعي(.  والغابات 
املرافق  له مركز تربية الأحياء املائية يف مدينة �شالمبو , حيث مت تعريفهم  على ن�شاطات املركز  
وجمالت عمله الرئي�شية , ون�شاط املركز يف جمال تقييم املخزونات ال�شمكية – مع الإ�شارة اإىل 
التعاون الذي مت بني خرباء املركز واملنظمة يف تقييم املخزون ال�شمكي يف بحرية خزان جبل 
اأولياء يف جمهورية ال�شودان. وقد اأثنى  معايل الدكتور طارق الزدجايل املدير العام للمنظمة 
على اجلهد العلمي الكبري الذي يقوم به املركز موؤكدًا  ا�شتعداد املنظمة لال�شتفادة من خربة 
املركز يف كافة اأعمالها التي تت�شل بعمل املركز وبخا�شة واأن املنظمة قد اعتمدت من جمل�شها 
التنفيذي برناجمًا لال�شتزراع ال�شمكي يف املياه العذبة مقره ال�شودان, واأنها قد كلفت باإعداد 
درا�شة لربنامج اآخر لال�شتزراع ال�شمكي يف املياه املاحلة, كما اأكد معاليه على �رضورة و و�شع 
خطة / اأو خطط عمل وطنية حلماية املوارد والرثوات البحرية العربية, و احلاجة املا�شة لتبادل 
اخلربات العربية يف هذا املجال, خا�شة واأن املنظمة قد اعتمدت اأي�شًا من جمل�شها التنفيذي 
» ال�شبكة العربية الزراعية وال�شمكية للبحوث يف املنطقة العربية ».  كما قام معايل الدكتور 
اآفاق  تت�شع  اأن  يف  اأمله  عن  وحتدث  الزراعية  للبحوث  الوطني  املعهد  بزيارة  اأي�شًا  الزدجايل 

. التعاون بني املنظمة واملعهد م�شتقباًلً
خالل اليومني الأخريين من الزيارة مت زيارة املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بولية منوبة 
العائلية  الفالحة  وتنمية  الريفية  باملراأة  للنهو�ض  النموذجي   امل�رضوع  عل  الوقوف  مت  حيث 

باجلنايدية والقفاية , ومت الإطالع على ن�شاطات 
هذا امل�رضوع , الذي تنفذه املنظمة بالتعاون مع 
وزارة الفالحة والري باجلمهورية التون�شية. ويف 
منتجات  معر�ض  زيارة  متت  الأن�شارين  جممع 
زين  الرئي�ض  فخامة  تقدير  حاز  الذي  امل�رضوع 
التون�شية  اجلمهورية  رئي�ض   / علي  بن  العابدين 
كما زار معاليه املنطقة الواقعة على الطريق العام 
التي يتوقع يف اأن تكون �شوقًا دائمة ملنتجات املراأة 
الوقوف على ن�شاطات م�رضوع  الريفية. كما مت 
والذي  باجه  بولية  الريفية  املراأة  تنمية  دعم 
يف  الناجحة  الريفية  التنمية  مل�شاريع  مثاًل  كان 

اجلمهورية التون�شية.

�شارك يف اجتماع الدورة )25( للجنة الدائمة للتعاون القت�شادي والتجاري ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي وفد للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي 
�شم كاًل من الدكتور/ عبد املجيد بهلول - مدير مركز الدرا�شات وال�شت�شارات, وال�شيد/ خلف اهلل حممد رحمة –  خبري باإدارة التعاون الدويل 

وذلك بناًء على الدعوة املوجهة من وزارة اخلارجية الرتكية للمنظمة.
�شارك الوفد  يف اجتماعات كبار املوظفني املنعقدة يف يومي 5-6 /2009/11 م والجتماع الوزاري املنعقد يف يوم 2009/11/7 م الذي 
تراأ�شه فخامة الرئي�ض/ عبد اهلل جول- رئي�ض اجلمهورية الرتكية ورئي�ض الكوم�شيك. وخالل الجتماع مت اللتقاء بكل من الدكتور/ ب�شري عمر 
القت�شاديني  كبري  اأحمد-  قا�شم  اأزهري  والدكتور/  ال�شندوق,  عمل  جمالت  با�شتعرا�ض  قام  الذي  الإ�شالمي  الت�شامن  �شندوق  عام  مدير   -
بال�شندوق حيث مت تعريفهم باملنظمة وجمالت عملها, ولقد اأبديا ا�شتعدادهما يف التعاون مع املنظمة يف جمالت اإعداد الدرا�شات وال�شت�شارات 

وتنفيذ امل�رضوعات املمولة من منح ال�شندوق. 

املشاركة يف اجتماع الدورة )25( للجنة الدائمة
للتعاون االقتصادي والتجاري ) الكومسيك( ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

إسطانبول    -   تركيا 5-7 نوفمرب 2009م
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لل�شوؤون القت�شادية ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي. حيث  العام امل�شاعد  اأوبيلويرو- الأمني  وعلى هام�ض الجتماع مت اللتقاء ب�شعادة ال�شفري/ حميد 
الأن�شطة  يف  امل�شاركة  يف  املنظمة  مع  بالتعاون  جدا  ورحب  الإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  اأن�شطة  يف  وم�شاركتها  املنظمة  بح�شور  ترحيبه  ال�شفري  اأبدي 
ذات الهتمام امل�شرتك ملا حتظي بها املنظمة من �شمعة طيبة يف الدول الإفريقية من خالل قيامها بالدرا�شات وال�شت�شارات التي نفذتها بتمويل من 

امل�رضف العربي للتنمية القت�شادية يف اأفريقيا.        

قام الدكتور طارق بن مو�شى الزدجايل مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بزيارة ا�شتطالعية جلمهورية العراق �شم الوفد املرافق ملعاليه الدكتور 
احلاج عطية مدير اإدارة التدريب والتاأهيل والتعاون الدويل بالتكليف, الدكتور زكريا ريا�ض القنواتي املكلف بالأ�رضاف على املركز العربي ل�شحة 
احليوان, واملهند�ض خالد ح�شن بكري مكتب املدير العام. تهدف الزيارة لتبادل الآراء واخلربات والتعاون  ملا ي�شاعد املنظمة لتنفيذ براجمها امل�شرتكة 
مع وزارة الزراعة العراقية وال�شتفادة من اخلربات العربية يف هذا املجال حيث ا�شتعر�ض معاىل وزير الزراعة الدكتور اأكرم احلكيم واقع العملية 
وقلة  املناخية  التحديات  جتاوز  يف  الزراعي  القطاع  معاونة  يف  العراقية  للحكومة  الزراعية  املبادرة  دور  على  تاأكيده  مع  احلا�رض  الوقت  يف  الزراعية 
املوارد املائية واجلفاف والت�شحر, من جانبه ا�شتعر�ض  الدكتور الزدجايل جمموعة اأفكار وبرامج يف جمالت حت�شني الأ�شناف وتطوير الرثوة احليوانية 
والأ�شماك وال�شتثمار الزراعي, و�رضورة الإطالع على جتارب بع�ض البلدان العربية ال�شقيقة يف امليدان الزراعي وال�شتفادة منها يف العراق كذلك 

ال�شتفادة من اخلربات الزراعية العراقية املتميزة يف البلدان العربية الأخرى.

زيارة الدكتور املدير العام طارق بن موسى الزدجالي 
جلمهورية العراق خالل الفرتة من 8 – 10 نوفمرب 2009
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الزراعة  وزارة  وقعت  الإطار  هذا  ويف 
العربية  املنظمة  مع  تفاهم  مذكرة  العراقية 
بنود  عدة  ت�شمنت  الزراعية  للتنمية 
الواقع  بتطوير  الإ�شهام  �شاأنها  من  تنموية 
التدريب  اأبرزها  كان  العراق   يف  الزراعي 
احليوانية  والرثوة  والإر�شاد  والبحوث 
واخلدمات  والب�شتنة  املياه  وا�شتخدامات 
املنظمة  اعتماد  اىل  بال�شافة  هذا  البيطرية 
لتنفيذ امل�رضوعات  كبيت خربة ا�شت�شاري 
يف  القدرات  بناء  وان�شطة  والدرا�شات 
بتمويل  الوزراة  تنفذها  التي  امل�رضوعات 
من �شناديق التمويل العربية اأو موؤ�ش�شات 
وجهات وم�شادر  التمويل الخرى. كما 
قام الدكتور طارق الزدجايل بزيارة معر�ض 

وزارة الزراعة مبعر�ض بغداد الدويل.

و�شمال  الأدنى  بال�رضق  املناخية  التغريات  منتدى  فعاليات  بداأت 
العاملية  والزراعة  الأغذية  ملنظمة  الرئي�شي  باملقر  اأقيم  الذي  اإفريقيا 
)الفاو(, روما, يف الفرتة من 9 – 10 نوفمرب 2009م الذي �شارك 
الطبيعية  املوارد  باإدارة  خبري  الوهاب  عبد  الهادي  عبد  الدكتور  فيه 
واأن  املنتدى,  من  املرتقبة  التوقعات  ا�شتعرا�ض  مت  البدء  يف  والبيئة. 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية ترجو اأن يخرج املنتدى باأدوار وا�شحة 
لكل  التف�شيلية  امليزات  من  ال�شتفادة  مع  باملنطقة  العاملة  للمنظمات 
يف  برامج  لتنفيذ  وا�شحة  متويلية  وروؤية  الأدوار  تكامل  مع  منظمة 
جمال رفع القدرات وتبادل املعلومات املناخية مع الرتكيز على جانب 

التكيف على التغري املناخي.
ملفهوم  تطرقت  العمل  اأوراق  من  العديد  املنتدى  يف  قدمت 
التخفيف والتكيف على التغري املناخي يف قطاعات الزراعة والغابات 
وا�شتخدامات الأرا�شي الأخرى, ومن ثم تقدمي فيلم وثائقي ق�شري 

منتدى التغريات املناخية، الشرق األدنى ومشال إفريقيا
2009 10 نوفمرب  9 إىل 

عن التغري املناخ, هذا بالإ�شافة اإىل اقت�شاديات التكيف مع تغري املناخ, 
والتغري املناخي يف ال�رضق الأدنى و�شمال اأفريقيا التحديات والفر�ض 
تغري  بني  العالقة  ثم  ومن  الغذائي,  والأمن  الزراعة  انك�شاف  لتقليل 
وبع�ض  املنطقة  خ�شائ�ض  بع�ض  م�شتعر�شة  الغذائي  والأمن  املناخ 
ودرجات  الأمطار  ناحية  من  املناخي  التغري  �شيناريوهات  ا�شقاطات 

احلرارة وارتفاع �شطح البحر. 
بالإ�شافة  العربية   الزراعة  بوزارات  اخلرباء  من  بع�ض  املنتدى  ح�رض 
منظمة  وخرباء  والإقليمية   الدولية  املنظمات  من  للعديد  ممثلني  اإىل 
وقد  هذا  ال�شلة.  ذات  اخلا�شة  واملنظمات  العاملية  والزراعة  الأغذية 
قامت منظمة الزراعة والأغذية العاملية بتخ�شي�ض �شفحة على ال�شبكة 
م�شادر  عن  ومعلومات  م�شتندات  على  وحتتوى  للمنتدى  الدولية 

التمويل املحتملة يف جمال التغري املناخي.
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�شارك الدكتور طارق بن مو�شى الزدجايل مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية �شمن وفد �شم كل من الدكتور �شالح عبد القادر مدير اإدارة 
الأمن الغذائي بالتكليف واملهند�ض رائد فائز حرت رئي�ض مكتب املدير العام  يف فعاليات موؤمتر القمة العاملي الأمن الغذائي الذي اأنعقد خالل الفرتة 

ايطاليا.  - بروما  )الفاو(  املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  مبقر   ,2009 الثاين  نوفمرب/ت�رضين   18  -  16
يهدف موؤمتر القّمة لنزع اجلوع ومن اأجل الو�شول اإىل هذا الهدف تعترب الفاو املوؤمتر و�شيلة لتبني نظامًا اأكرث ات�شاقًا وفّعالية حَلوكمة الأمن الغذائي 
العاملي مبا يف ذلك اإر�شاء نظام متما�شك وفعال لتاأمني اإيجاد ال�شبل الكفيلة باأن يح�شل املزارعون يف البلدان املتقدمة والنامية على حد �شواء على 
دخول ت�شاهي ما يح�شل عليه مواطنوهم العاملون يف قطاعي ال�شناعة واخلدمات. والتفاق على اآليات فعالة لال�شتجابة ال�رضيعة لالأزمات الغذائية

ن�شمة  مليار  من  اأكرث  يطول  الذي  الأر�ض  وجه  من  اجلوع  على  امُل�شتدام  الق�شاء  اأجل  من  اللتزام  بتجديد  العهد  املجتمعون  العامل  زعماء  وجدد 
والرغبة يف ا�شتئ�شاله نهائيا خالل عام 2050.

واتفقت ُبلدان موؤمتر القّمة اأي�شًا على العمل بهدف َقلب النخفا�ض يف التمويل املحلّي والدويل اإىل العك�ض, وت�شجيع ال�شتثمارات اجلديدة يف 
القطاع, والنهو�ض بَحوَكمة الق�شايا العاملية امُلرتبطة بالغذاء يف �رضاكٍة مع القطاعني العام واخلا�ض, واإقرار املواجهة ال�شتباقية الفّعالة لتحدّيات تغريرُّ 

املناخ اإزاء الأمن الغذائي•
ويف كلمته اأكد ال�شكرتري العام لالأمم املتحدة بان كي مون  انه » ل ميكن وجود اأمن غذائي دون حتقيق اأمن مناخي واأن الهدف لي�ض تقدمي الطعام 
اإىل الذين يعانون من اجلوع ولكن تعليمهم كيفية العتماد على اأنف�شهم يف ح�شولهم على الغذاء« كما �شدد على �رضورة تدعيم والعمل على  

ال�شتثمار الزراعي يف الدول النامية.
من جهته حذر مدير عام )الفاو( جاك �شيوف يف ال�شياق نف�شه من »تداعيات تراجع حكومات العامل عن م�شتوى انتباهها حيال الأمن الغذائي م�شريا 
اإىل اأن الأ�شباب التي اأدت اإىل الأزمات الغذائية ال�شابقة عادت اإىل الآفاق وحول ارتفاع عدد اجلوعى لي�شل اإىل 105 ماليني ن�شمة اإ�شافية خالل 

مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي للقضاء على اجلوع
الفرتة 16 - 18 نوفمرب/تشرين الثاني 2009

للمجتمع  ماأ�شاوي  اإجناز  هذا  اإن  �شيوف  قال   2008 عام 
اإىل  ال�شفر  تكنولوجيات  من  لدينا  ما  مكنتنا  عامل  يف  الدويل 
القمر واإقامة املحطات الف�شائية فمن املحزن اأن تظل م�شكلة 

اجلوع قائمة.
بالوطن  الزراعة  ووزراء  الروؤ�شاء  من   العديد  القمة  خاطب 
من  العديد  الزدجايل  الدكتور  معايل  اأجراء  كما  العربي, 
العالقة  ذات  واملنظمات  الوزراء   من  عدد  مع  اللقاءات 
اجلوع  على  الق�شاء  اأجل  من  والتعاون  ال�رضاكة  لتحقيق 

و�شد الفجوة الغذائية.
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Open Source:

African Journal of Agricultural Research

The African Journal of Agricultural Research (AJAR) (ISSN 1991- 637X) is an open access 
journal that publishes high-quality solicited and unsolicited articles, in English, in all areas 
of agriculture including arid soil research and rehabilitation, agricultural genomics, stored 
products research, tree fruit production, pesticide science, post harvest biology and technology, 
seed science research, irrigation, agricultural engineering, water resources management, 
marine sciences, agronomy, animal science, physiology and morphology, aquaculture, crop 
science, dairy science, entomology, fish and fisheries, forestry, freshwater science, horticulture, 
poultry science, soil science, systematic biology, veterinary, virology, viticulture, weed biology, 
agricultural economics and agribusiness. All articles published in AJAR will be peer-reviewed.
http://www.academicjournals.org/ajar/

 Agricultural Engineering International – The CIGR EJournal
CIGR is an international, non-governmental, non-profit organization providing a networking system 
for regional and national societies of agricultural engineering as well as private and public companies 
and individuals all over the world.
http://cigr-ejournal.tamu.edu/

 Fishery Bulletin:
The quarterly Fishery Bulletin (FB) is the oldest and one of the finest fisheries journals in the world. It 
has been an official publication of the U.S. Government since 1881, under various titles, and is the U.S. 
counterpart to other highly regarded governmental fisheries science publications. The journal features 
both articles that reflect original research and interpretative articles for all interdisciplinary fields that 

bear on marine fisheries and marine mammal science. Manuscripts submitted for publication in the Fishery Bulletin 
and Technical Reports undergo peer review by senior scientists within and outside the government. The NMFS 
Scientific Editor, a scientist affiliated with one of the NMFS Science Centers who serves for a three-year period, is 
responsible for conducting the peer reviews and for accepting or rejecting manuscripts.
http://fishbull.noaa.gov/index.html

احداث مرتقبة:
3rd Annual International Symposium on Agricultural Research
1518- July 2010, Athens, Greece

http://www.atiner.gr/docs/Agriculture.htm

Third International Conference on Sustainable Irrigation Management, Technologies and Policies, 7 - 9 June 2010, 
Bucharest, Romania 
Sustainable Irrigation 2010 is the third conference in this series, following the success of the meetings enjoyed in 
Bologna (2006) and Alicante (2008).
As the standard of living of a large section of the world’s population continues to increase, the strategic importance 
of fresh water resources also rises. It is essential to seek ways of achieving the most efficient and equitable use of these 
resources at the same time as making their use sustainable
http://www.wessex.ac.uk/10-conferences/sustainable-irrigation-2010.html
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