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النشرة اإلخبارية
نشـرة شهريـة تصدر عـن املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ـ السنة التاسعة عشر ـ العدد الرابع  - ربيع ثاني1431هـ املوافق ابريل )نيسان( 2010

بالرعاية السامية من فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية افتتحت 
للتنمية  العربية  للمنظمة  العمومية  اجلمعية  اجتماعات   2010/4/28 األربعاء  يوم  صباح  من  السـ10ـاعة  يف 
الوزاري.  املستوى  على  بوفود  دولة   )19( شاركت  وقد  هذا  الشعبية  الدميقراطية  اجلزائر  جبمهورية  الزراعية، 
هذا وقد ناقشت هذه االجتماعات  مشروع جدول أعمال الدورة العديد من املوضوعات ذات الصلة بعمل املنظمة 
ومن أهمها تقرير املدير العام حول تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية واجمللس التنفيذي وإجنازات املنظمة خالل 
التنمية  العربي ومتابعة تنفيذ كٍل من إسرتاتيجية  الغذائي  املنقضية، باإلضافة إىل موضوعات األمن  الدورة 
الغذاء  أزمة  ملواجهة  العربي  التعاون  لتعزيز  الرياض  إعالن  و  القادمني،  للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية 
العاملية، باإلضافة إىل مناقشة تطورات التنمية الزراعية، ومقرتح برنامج الغذاء العربي وعدٍد من البنود األخرى 

ذات العالقة بالزراعة العربية وسري العمل باملنظمة. 

ومتابعة  والدولية  العربية  الساحة  على  املستجدات  فيه  تناول  بيانًا  العمومية  للجمعية  معاليه  رفع  أخرى  ناحية  ومن 
األحداث  املهمة اليت تؤثر على القطاع الزراعي العربي بشكل عام.

اجتماع الدورة )31( للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
اجلزائر 13-16 مجادى األوىل 1431هـ املوافق 26-2010/4/29م



النشرة اإلخبارية الشهرية - العدد الرابع 2010 2

للجمعية  رئيسًا  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  عيسى  بن  رشيد  الدكتور   معالي  انتخاب  االجتماعات  هذه  يف  ومت 
العمومية للمنظمة يف دورتها احلادية والثالثني، من جهة أخرى  قررت اجلمعية العمومية للمنظمة عقد الدورة القادمة 
الزراعة  وزير  اخلليلي  علي  بن  هالل  بن  سامل  الشيخ  معالي  من  املقدمة  الكرمية  الدعوة  على  بناًء  عمان  بسلطنة 
بالسلطنة. وُيذكر أن اجتماعات هذه الدورة قد أسفرت عن انتخاب جملس تنفيذي جديد للمنظمة العربية للتنمية 
الزراعية برئاسة معــالي الدكتور فهد بن عبد الرمحن بالغنيم وزير الزراعة يف اململكة العربية السعودية وعضوية 
املوريتانية  اللبنانية واجلمهورية اإلسالمية  )اململكة األردنية اهلامشية ودولة فلسطني ودولة الكويت واجلمهورية 
نائبًا  األردنية اهلامشية  باململكة  الزراعة  املصري وزير  املهندس سعيد  انتخاب معالي  اليمنية(. كما مت  واجلمهورية 

لرئيس اجمللس التنفيذي.

هذا وقد أجريت عملية انتخاب املدير العام املساعد للمنظمة العربية للتنمية الزراعية واليت كان مرشحًا هلا عدد )8( 
املتبقية وهي  الدول اخلمس  االنتخابات بني  والسودان وسوريا( وأجريت  )األردن  )3( دول وهي  منهم  انسحبت  مرشحني 
الدول  جلامعة  املفوض  الوزير  وإدارة  إشراف  حتت  العملية  هذه  متت  وقد  العراق(،  اليمن،  الصومال،  موريتانيا،  )تونس، 

العربية األستاذ خليل أبو عفيفة،  وقد ناهلا سعادة الدكتور أمحد عبد الولي علي 
جامعي  أستاذ  وظيفة  حاليًا  يشغل  الذي  اليمنية  اجلمهورية  من  السماوي 

صنعاء،  جامعة   – الزراعة  كلية   – الزراعي  واإلرشاد  االقتصاد  بقسم 
إىل  باإلضافة  الزراعي  اإلرشاد  جمال  يف  السابقة  خرباته  إىل  باإلضافة 

ختطيط وتنفيذ الربامج التدريبية يف اإلرشاد الزراعي.

 واجلدير بالذكر أن اجتماعات اجلمعية العمومية للمنظمة تعترب 
من أهم اللقاءات لقادة العمل الزراعي يف الوطن العربي على مستوى 
عامني  كل  مرة  تعقد  واليت  العرب  الزراعة  وزراء  املعالي  أصحاب 
الزراعة  اليت تواجه  القضايا والتحديات  للتباحث والتشاور حول أهم 

املبذولة يف  العربية  العربي ومراجعة وتقييم اجلهود  الغذائي  واألمن 
جمال التكامل الزراعي العربي للتنمية الزراعية. 
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زيارة معالي وزير خارجية جيبوتي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
2010م 17 يناير 

استكملت اجتماعات الدورة )31( للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أعماهلا على مستوى اخلرباء 
1431هـ  األوىل  مجادى   16-13 من  الفرتة  خالل  الشعبية  الدميقراطية  اجلزائر  مجهورية  تستضيفها  واليت  والفنيني، 
املوافق 26-2010/4/29م، حيث مت استيفاء كافة اجلوانب املطلوبة ومت إعداد تقارير ومشاريع القرارات اخلاصة بهاتني 
اللجنتني متهيدًا لرفعها ألصحاب املعالي وزراء الزراعة يف الدول العربية خالل اجتماعاتهم اليت بدأت يوم األربعاء املوافق 

.2010 28 أبريل 

وقد ناقش اخلرباء والفنيني املذكرات الفنية  اليت أعدتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ومن أهم البنود اليت ناقشتها 
اللجان  تبين برنامج غذاء عربي  لدعم الدول العربية األكثر تضررًا من نقص املتاح من الغذاء وارتفاع أسعاره  وإعداد 

تصور متكامل حول متطلبات هذا الربنامج وآليات تنفيذه.             

اللجان  2011-2012، واختتمت  املنظمة حول مشروع خطة عملها لعامي  اليت أعدتها  كما ناقش االجتماع املذكرة 
أمامها،  املعروضة  املذكرات  استعراض 
حول  الفنية  املذكرة  مناقشة  مت  حيث 
اجملاالت  يف  العلمي  لإلبداع  املنظمة  جائزة 
أن  إىل  أشارت  واليت  والسمكية  الزراعية 
سنويا  نشاطا  تتضمن  املنظمة  عمل  خطة 
لتشجيع وتكريم الباحثني الزراعيني العرب 
جوائز  سنويا  املنظمة  متنح  حيث  واملتميزين 
الزراعية  اجملاالت  إحدى  يف  العلمي  لإلبداع 
والسمكية اليت حتددها اجلمعية العمومية 

للمنظمة. 

اجتماعات اللجان الفنية واملالية على مستوى اخلرباء والفنيني 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 

اجلزائر 13-16 مجادى األوىل 1431هـ املوافق 26-2010/4/29م
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الدورة )36( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
اجلزائر 14 مجادى األوىل 1431هـ املوافق 2010/4/27م

افتتحت أعمال دورة اجمللس التنفيذي يف الساعة العاشرة 
صباحًا من يوم الثالثاء املوافق 2010/4/27 حبضور كٍل 
وزير  الكعيب  أمحد  بن  مجعة  الدكتور   معالي  من 
شئون البلديات والزراعة مبملكة البحرين رئيس الدورة 
السابعة للمجلس التنفيذي للمنظمة، ومعالي الدكتور 
العربية  املنظمة  عام  مدير  الزدجالي  موسى  بن  طارق 
األمني  فروخي  أمحد  املهندس  وسعادة  الزراعية،  للتنمية 
العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية جبمهورية اجلزائر 
أبو  األستاذ خليــل  الشعبية، وسعــــــادة  الدميقراطية 
جبامعة  املنظمات  إدارة  ومدير   املفوض  الوزير  عفيفة 
الدول العربية، هذا وقد استعرض  معالي الدكتور  رئيس 
بها  قام  اليت  واجملاالت  األنشطة  أهم   التنفيذي  اجمللس 
)2008-2010( وتتلخص أهمها  الفرتة من   اجمللس خالل 

يف اآلتي:

املستدامة  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  تنفيذ  متابعة 
الغذائي  لألمن  الطارئ  والربنامج  القادمني  للعقدين 
املختلفة وتنفيذ براجمها  املنظمة  العربي، متابعة أعمال 
هذا  التنفيذي،  للمجلس  رئاسته  فرتة  خالل  وأنشطتها 
جهات  مع  وعالقاتها  املنظمة  جهود  دعم  إىل  باإلضافة 
ما  تنفيذ  يف  للمساعدة  واإلقليمية  العربية  التمويل 

يستجد من أنشطة وبرامج. 

هذا وقد أوضح معالي الدكتور رئيس اجمللس التنفيذي 

من  بعدد  للمنظمة  العامة  اإلدارة  تكليف  مت  انه 
تكليفها  أهمها  من  الفنية  والتوجيهات  التكليفات 
العاملية  األسعار  يف  التغريات  ملتابعة  جهودها  مبواصلة 
عرب  األعضاء  للدول  وإتاحتها  الغذائية  للسلع  واحمللية 
هذا  للمعلومات،  الدولية  الشبكة  على  املنظمة  موقع 
جبانب دراسة تداعيات هذه األسعار وتأثريها على مستوى 
بدراسة  التكليف  مت  كما  العربي،  املواطن  معيشة 
القطاعات  على  العاملية  االقتصادية  األزمة  تداعيات 
واملقرتحات  العربية  املنطقة  يف  الغذاء  وإنتاج  الزراعية 
املناسبة لتعزيز اجلهود التنسيقية فيما بني الدول العربية 

يف هذا اجملال. 

بانتخاب  اخلاص  البند  التنفيذي  اجمللس  ناقش  وقد  هذا 
املدير العام املساعد للمنظمة وأقر دراسة طلبات الرتشيح 
العربية وذلك بتشكيل جلنة برئاسة  الدول  املقدمة من 
الوزير املفوض جلامعة الدول العربية ومدير إدارة املنظمات 
مجهورية  من  كل  وعضوية  عفيفة  أبو  خليل  األستاذ 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  العربية،  مصر 
ودولة  املغربية،  اململكة  البحرين،  مملكة  الشعبية، 

قطر.
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الربامج املصاحبة الجتماعات اجلمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
اجلزائر 13-16 مجادى األوىل 1431هـ املوافق 26-2010/4/29م

وزير  عيسى  بن  رشيد  الدكتور  معالي  اصطحب 
الفالحة والتنمية الريفية اجلزائري ضيوفه  أصحاب 
املعالي وزراء الزراعة العرب وأعضاء الوفود املشاركة  
والية  وهي  تيبازة  والية  إىل  ميدانية  زيارة  يف 
غرب  املتوسط  األبيض  البحر  ساحل  على  جزائرية 
اليت  اآلثار  من  العديد  بها  وتوجد  العاصمة،  اجلزائر 
بني  من  شواطئها  وتعترب  الروماني  العهد  إىل  تعود 
أمجل الشواطئ على مستوى البحر األبيض املتوسط 
البحر  زرقة  بني  ما  جيمع  الذي  شنوة  شاطئ  مثل 

وخضرة اجلبال.

الزراعية  املشاريع  من  عددًا  الوفود  زارت  كما 
وموارد املياه بالوالية واملناطق السياحية بالوالية 
شجرة  بزراعة  وزير  كل  قيام  إىل  باإلضافة  هذا 
املنظمة  زيتون باسم دولته، كما قام مدير عام 
زيتون  شجرة  بغرس  الزراعية  التنمية  العربية 
باسم املنظمة إضافة إىل شجرة باسم جامعة الدول 

العربية قام بغرسها ممثل اجلامعة.
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الوثائقية  األفالم  من  لعدد  عرض  على  أشتمل  املنظمة  معرض  العمومية  للجمعية   )31( الدورة  فعاليات  صاحب  وقد 
اخلاصة بالدول العربية إضافة إىل األفالم الوثائقية اخلاصة بأنشطة املنظمة. كما تضمن املعرض عرضًا لوثائق املنظمة 

لألعوام )2008-2009( وبعض امللصقات التعريفية باملنظمة وأنشطتها وبراجمها، والنشرات التعريفية واإلحصائية. 

هذا وقد شاركت دولة اإلمارات العربية املتحدة بعدد من املطبقات والكتيبات اإلرشادية إضافة إىل أقراص عن أصناف 
خنيل التمر ومواصفاتها، النخيل والتمور يف دولة اإلمارات، التطور العلمي والتقين يف زراعة وإنتاج خنيل التمر وحشرة 

سوسة النخيل احلمراء وبرنامج مكافحتها.

املعارض املصاحبة لفعاليات اجتماعات اجلمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية 
الزراعية

اجلزائر 13-16 مجادى األوىل 1431هـ املوافق 26-2010/4/29م

العمومية  اجلمعية  اجتماعات  خالل  مت 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية توزيع 
لعامي  الزراعي  لإلبداع  املنظمة  جائزة 
2008 و 2009 حيث كان موضوع اجلائزة 
2008  »التقانات احلديثة يف اإلنتاج  لعام 
عالية  األصناف  استنباط  شاملة  النباتي، 
واألمراض،  لآلفات  واملقاومة  اإلنتاجية 
احلديثة  الزراعة  تقانات  واستخدام 
ومعامالت ما بعد احلصاد«؛ فيما خصصت 
اجلائزة لعام 2009 جملال »اإلنتاج احليواني 
تربية  جماالت  شاملة  احليوان  وصحة 

احليوان والتغذية«.

جائزة املنظمة لإلبداع العلمي والتكريم
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الزراعة  وقد وجه أصحاب املعالي وزراء 
برقيات  اجتماعاتهم  ختام  يف  العرب 
الفخامة  صاحب  إىل  وتقدير  شكر 
رئيس  بوتفليقة  العزيز  عبد  السيد/ 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
هلذه  رعايته  كريم  على  الشعبية 
أمحد  السيد  ودولة  االجتماعات، 
أوحيي الوزير األول جبمهورية اجلزائر 
ومعالي  والشعبية،  الدميقراطية 
وزير  عيسى  بن  رشيد  الدكتور 
جبمهورية  البحري  والصيد  الفالحة 

اجلزائر الشعبية والدميقراطية.

تكريم  مت  قد  إنه  بالذكر  واجلدير 
 )30( الدورة  رئيس  املعالي  أصحاب 
باملنظمة معــالي  العمومية  للجمعية 
الدكتور فهد بن عبد الرمحن بالغنيم 
العربية  اململكة  يف  الزراعة  وزير 
السعودية،  ومعالي الدكتور  مجعه 
بن أمحد الكعيب وزير شئون البلديات 
رئيس  البحرين  مبملكة  والزراعة 
التنفيذي  للمجلس  السابعة  الدورة 
العظيمة  جمهوداتهم  على  للمنظمة 
املنظمة  وأعمال  برامج  وإلعطائهم 
جداول  ازدحام  رغم  واالهتمام  العناية 
من  بالعديد  املعالي  أصحاب  أعمال 
والقومية  الوطنية  والتكليفات  املهام 

املهمة و امللحة.


