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النشرة اإلخبارية
نشـرة شهريـة تصدر عـن املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ـ السنة التاسعة عشر ـ العدد السادس والسابع  - مجادي ثاني ورجب1431هـ املوافق يونيو ويوليو )حزيران ومتوز( 2010

إفتتاحية

دعائم  أحدي  من  التدريب  يعترب 
يف  أساسية  وركيزة  التنمية 
إذ يهدف  الصحيح  التنموي  البناء 
إلي صقل املهارات وانتهاج الطرق 
النهوض  أجل  من  الصحيحة 
باملوارد البشرية يف الوطن العربي. 
للتنمية  العربية  املنظمة  تسعي 
الزراعية انطالقا من إسرتاتيجيتها 
واليت  القادميني  للعقديني 
قوية وفعالة  برامج  ترتكز على 
تطوير  أجل  من  املنظمة  تنتهجها 
املوارد  وتنمية  القدرات  وبناء 
تنفيذ  على  تعتمد  اليت  البشرية 
يف  متخصصة  تدريبية  برامج 
بالكادر  تعين  اليت  اجملاالت 
ببناء  االهتمام  وكذلك  البشري 
التعليم  مبستوي  للنهوض  األطر 
واملهين  اجلامعي  العربي  الزراعي 
ضمن  التأهيل  إعادة  وبرامج 
إضافة  املنظمة  أولويات  أولي 
لتبادل  األساليب  استحداث  إلي 
اجملاالت  يف  العربية  اخلربات 

الزراعية ذات االهتمام املشرتك. 

العربية  املنظمة  عام  مدير  الزدجالي  موسى  بن  طارق  الدكتور  معالي  شارك 
الباسيفيك«  جزر  ودول  العربية  الدول  بني  التعاون  »آفاق  مؤمتر  يف  للتنمية 
والذي تنظمه دولة اإلمارات العربية املتحدة وجامعة الدول العربية، و الذي عقد 

مبدينة أبو ظيب يوم اخلميس 24 يونيو 2010م، على مستوى وزراء اخلارجية .

الفرصة  وإتاحة  الباسيفيكية،  العربية  العالقات  تطوير  إىل  املؤمتر  ويهدف 
أمام املشاركني للنظر يف شراكات سياسية واقتصادية وثقافية، والتعريف 
املنطقتني  تهم  اليت  التحديات  حول  اآلراء  وتبادل  العربية  والقضايا  باملواقف 
والتعريف باملواقف والقضايا العربية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية وحشد 
الدعم الالزم هلا يف إطار املنظمات الدولية .كما يهدف املؤمتر  إىل التنسيق مع 
دول الباسيفيك اليت تشكل مبجملها جمموعة مؤثرة يف األمم املتحدة وخاصة 
رأسها  وعلى  العربية  بالقضايا  الصلة  ذات  القرارات  على  التصويت  إطار  يف 

القضية الفلسطينية .

وعلى هامش املؤمتر عقد وزراء اخلارجية العرب اجتماعا تنسيقيا يوم األربعاء 
بن  عبداهلل  الشيخ  مسو  برئاسة  أبوظيب  يف  اإلمارات  بقصر   2010 يونيو   23

آفاق التعاون بني الدول العربية ودول جزر الباسيفيك
أبو ظيب – اإلمارات العربية املتحدة 

2010 24 يونيو 
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ختريج الدفعة ))50(( لطالب املعهد العربي للغابات واملراعى

عمرو  معالي  وحضور  اخلارجية  وزير  نهيان  آل  زايد 
التواصل  الدول العربية لدعم  العام جلامعة  موسى األمني 
إقامة  لبحث  الباسفيك  جزر  ودول  العربي  العامل  دول  بني 
واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  يف  بينهما  شراكة 
تسهم يف مواجهة التحديات اليت تواجه املنطقتني العربية 
اجملاالت  يف  التعاون  أوجه  تفعيل  عرب  والباسيفيكية 
بني  والتنسيق  التعاون  آليات  االجتماع  وناقش  املختلفة. 
املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  العربية  الدول  جامعة 
صاحبة املبادرة بهدف حبث آليات وبرامج نشاطات التعاون 
بني الدول العربية ودول جزر الباسيفيك،  وأكد االجتماع 
الباسيفيك بهدف دفع  التقارب مع دول جزر  على ضرورة 
التجارة  خاصة  اجملاالت  كافة  يف  معها  التعاون  عالقات 

واالستثمار.

الفاكا  وتوبوتوا  امللكي،  السمو  صاحب  املؤمتر  حضر 
ولي عهد مملكة تونغا، وشارك فيه معالي األمني العام 
من  وعدد  موسى،  عمرو  األستاذ  العربية  الدول  جلامعة 
وزراء اخلارجية وكبار املسؤولني من الدول العربية و دول 
من جزر الباسيفيك اليت تتمتع بعضوية يف األمم املتحدة، 
وفانواتو،  وناورو،  وباالو،  سليمان،  وجزر  ساموا،  وهي 

وتونغا، وتافالو، وفيجي، وميكرونيزيا، وجزر مارشال.

ألقاها  اليت  االفتتاح  كلمة  املؤمتر  أعمال  جدول  تضمن 
خارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  مسو 
عمرو  معالي  كلمة  تلتها  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
موسى األمني العام جلامعة الدول العربية ثم كلمة رئيس 
االشرتاكية  الشعبية  الليبية  العربية  اجلماهريية  وفد 
العظمى رئيس الدورة احلالية جلامعة الدول العربية، ثم 
كلمة صاحب السمو امللكي توبوتوا الفاكا ولي عهد 

مملكة تونغا.

عقب ذلك بدأت جلسات املؤمتر بتقديم عرض من جامعة 
الدول العربية حول التحديات اليت تواجه الوطن العربي، ثم 
مقدم  الباسيفيك  جزر  تواجه  اليت  التحديات  حول  عرض 
جزر  مع  الشراكة  برامج  حول  مداخلة  ثم  باالو  دولة   من 
دولة  وزيرة  اهلامشي  ريم  معالي  من  مقدمة  الباسيفيك 
جلسة  ذلك  بعد  لتبدأ  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة 
عرض  تقديم  خالهلا  مت  واليت  التنمية  يف  الشركاء 
وصندوق  “مصدر”  املستقبل  لطاقة  أبوظيب  لشركة 

أبوظيب للتنمية.
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التعليمية  باملؤسسات  النهوض  يف  والتدريب  التأهيل  لدور  وتأكيدًا  املتخصص  الزراعي  التعليم  بأهمية  منها  إميانًا  
الزراعية العربية وما ميكن أن تقوم به يف جمال محاية املوارد الطبيعية واحملافظة عليها وبرعاية كرمية من وزير 
الزراعة السوري ، أقامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية  احتفاال بتخريج الدفعة ))50(( من طالب املعهد العربي للغابات 

واملراعى التابع للمنظمة بالالذقية بسوريا –يوم االثنني املوافق 2010/7/12م  . 

وزير  وممثل   ، الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير  الزدجاىل  موسى  بن  طارق  الدكتور  معالي  حضورا  شرفه 
الزراعة السوري ، جبانب أمني عام  إحتاد املهندسني الزراعيني العرب ومدير شرطة الالذقية . 
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الدكتور طارق  املناسبة دعا معالي  خماطبا احلضور بهذه 
بن موسى الزدجاىل اخلرجيني إىل تركيز جهودهم حلماية 
الذي  التدهور  من  العربي  بالعامل  والبيئية  الرعوية  املوارد 
تتعرض له دول املنطقة مؤكدا على مساعي اإلدارة العامة 
للمنظمة جلعل املعهد رمزًا من رموز العمل العربي القومي 
الزراعة والثروة السمكية.  ويف ذات  املشرتك يف جماالت 
واعتماد  مبوافقة  الزدجالي  الدكتور  معالي  تطرق  اإلطار 
أصحاب املعالي وزراء الزراعة العرب يف اجتماعاتهم باجلزائر 
مقرًا  الالذقية  باعتبار  املنظمة  مقرتح   2010 أبريل  يف 
شاكرا  والسمكي،  الزراعي  للتدريب  العربي  للربنامج 
 ، التعليمية   املعهد  أهداف  خدمة  يف  ساهمت  اليت  اجلهات 
ممثلة يف جامعة تشرين واملركز العربي لدراسات املناطق 

اجلافة واألراضي القاحلة . 

تلي ذلك كلمة سعادة الدكتور نيب رشيد حممد ممثل 
أمن على ضرورة تضافر اجلهود  الذي  السوري  الزراعة  وزير 
الزراعي، كما ثـمن  التعليمي  العربية للنهوض بالقطاع 
العربي  اخلربة  بيت  باعتبارها  العربية  املنظمة  دور  على 
الزراعي ، منوها إىل األخطار اليت تهدد البيئة وضرورة إعادة 

التوازن البيئي . 

العام  هلذا  املعهد  من  اخلرجيني  عدد  فان  بالذكر  جدير 
))39(( خرجيا يف التخصصات التالية الغابات ، علوم املراعى 

، البيئة والتنوع احليوي .

  وفى سياق متصل جاءت كلمة اخلرجيني بلسان حممد 
عبد الرمحن مركزة على ضرورة العمل العربي املشرتك 
واسرتجاع احلقوق العربية املسلوبة بزيادة الوعي بضرورة 

احملافظة على املوارد البيئية والطبيعية . 

اخلرجيني   على  الشهادات  توزيع  مت  االحتفال  ختام  يف    
املدير  الدكتور  معالي  قام  كما  الدفعة،  أوائل  وتكريم 
العام للمنظمة بتكريم كل  من معالي  الدكتور/ نيب 
رشيد حممد  وزير الزراعة السوري،ومعالي الدكتور/ حيي 
بكور أمني عام املهندسني الزراعيني العرب، ومعالي/ ممثل 
فرع احلزب جبامعة تشرين، ومعالي/ رئيس جامعة تشرين، 
 (( الالذقية  شرطة  قائد  فتيح  كمال  اللواء/  والسعادة 
خريج املعهد عام 1972م ((  وذلك لدورهم الكبري املتواصل  

ومساهماتهم غري احملدودة يف النهوض باملعهد . 


