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 نبذة عن اإلجتماع
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العا�صمة  الزراعة يف  بوزارة  ال�صعودية , ممثلة  العربية  اململكة  ا�صت�صافت 
للتنمية  امل�صرتك  الإفريقي  العربي  الثاين  الوزاري  الإجتماع   , الريا�ض 
الزراعية والأمن الغذائي خالل الفرتة 23-26 ذو القعدة /1434هـ املوافق 
29�صبتمرب- 2 اأكتوبر / 2013م يف قاعة امللك في�صل بفندق النرتكونتيننتال 
اجلانبني  من  الزراعة  وزاراء  من  عدد  الجتماع  يف  و�صارك   . الريا�ض 
الإفريقي والعربي, وجامعة الدول العربية وعدد من املنظمات واملوؤ�ص�صات 
ال�صتثمارات  ناق�ض  الذي   , ال�صلة  ذات  والإفريقية  العربية  والحتادات 
العربية الزراعية يف افريقيا حتت �صعار »تقرير التعاون العربي الفريقي من 
خالل دعم ا�صتدامة ال�صتثمار يف الزراعة والأمن الغذائي يف نطاق خطة 
العمل امل�صرتك« , وقد ت�صرفت اجلياد الأوىل لتنظيم املوؤمترات و املعار�ض 
خدمات  وتقدمي  الوفود  ا�صتقبال  من  جوانبه  بكافة  الإجتماع  هذا  بتنظيم 
جتهيزات  على  الوقوف  ,و  والوجبات   ال�صيافة  و  والنقل  والإقامة  ال�صفر 
وترتيبات قاعة  حفل الفتتاح وال�صتقبال و اأعمال م�صاندة اللجنة العلمية و 
العالقات العامة واخلدمات امل�صاندة و اأعمال التغطية الإعالمية واخلدمات 

الإعالنية واأعمال املطبوعات والإنتاج الفني والتوثيق و اأعمال الت�صجيل   .
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قسم التغطيات
الصحفية
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التغطيات اإللكترونية
لمواقع اإلنترنت
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مملكة البحرين تشارك في االجتماع الوزاري العربي  
االفريقي للتنمية الزراعية

الريا�ض يف 2 اأكتوبر/ بنا / �صاركت مملكة البحرين يف الجتماع الوزاري العربي الفريقي الثاين 
للتنمية الزراعية والأمن الغذائي التي ت�صت�صيفه اململكة العربية ال�صعودية بالعا�صمة الريا�ض, 
حيث تراأ�ض وفد اململكة �صعادة الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير �صئون البلديات والتخطيط 
العمراين ويرافقه وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية ال�صيخ خليفة بن عي�صى اآل خليفة وعدد 

من املخت�صني بالوزارة.
وناق�ض الجتماع ال�صتثمارات العربية الزراعية يف افريقيا حتت �صعار »تقرير التعاون العربي 
الفريقي من خالل دعم ا�صتدامة ال�صتثمار يف الزراعة والأمن الغذائي يف نطاق خطة العمل 
الحتاد  يف  الزراعة  ووزراء  العرب,  الزراعة  وزراء  الجتماع  هذا  يف  ي�صارك  حيث  امل�صرتك«, 

الإفريقي وبع�ض املنظمات الدولية والإفريقية والعربية والحتادات العربية.

ومت ا�صتعرا�ض موجز لتقرير درا�صة ال�صتثمار الزراعي يف نطاق العمل امل�صرتك والتي تناولت 
مو�صوع ا�صتدامة ال�صتثمار الزراعي لتعزيز التعاون العربي الفريقي من خالل مفو�صية الحتاد 

الفريقي وجامعة الدول العربية.

وخالل الجتماع متت مناق�صة ال�صتثمارات العربية الرئي�صية يف قطاعات الزراعة والمن الغذائي 
الجتاهات  ناحية  من  والعربية  الفريقية  املنطقتني  الغذائية يف  الفجوة  ومو�صوع  افريقيا,  يف 
للتنمية  امل�صرتك  العمل  خلطة  موجز  تقدمي  ومت  امل�صتقبلية,  والتطورات  واملحددات  التاريخية 
الزراعية والأمن الغذائي )JPA( , ومت طرح فر�ض ال�صتثمار البيني يف املنطقتني الفريقية 
الفريقي.  العربي  التعاون  من  املتوقعة  واملكت�صبات   ,)JPA( م�صاريع  اطار  يف  والعربية 
تدفقات  وتعزيز  امل�صرتك  العمل  خطة  تنفيذ  لتفعيل  املقرتحة  ال�صيا�صات  من  عدد  تقدمي  ومت 
العمل  والتنظيمية املقرتحة لالإدارة وتنفيذ خطة  املوؤ�ص�صية  والآليات  ال�صتثمار بني املنطقتني. 
التنفيذي املقرتح  البيني بني املنطقتني, واخريا مت مناق�صة الطار  امل�صرتك وتعزيز ال�صتثمار 

لتنفيذ خطة العمل امل�صرتك )JPA( واأعباوؤه املالية املتوقعة.

وكالة أنباء البحرين
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بدء أعمال االجتماع الوزاري الثاني العربي اإلفريقي المشترك 
للتنمية الزراعية واألمن الغذائي في الرياض

بع�ض  مب�صاركة  الأفريقي  الحتاد  يف  ونظرائهم  العرب  الزراعة  وزراء  املعايل  اأ�صحاب  عقد 
املنظمات الدولية والأفريقية والعربية والحتادات العربية املعنيني اليوم اأعمال الجتماع الوزاري 
الثاين العربي الأفريقي امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي, املقام يف قاعة امللك في�صل 
للموؤمترات بفندق النرتكونتيننتال بالريا�ض, وراأ�ض وفد اململكة العربية ال�صعودية معايل وزير 

الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم.
وت�صلم معايل وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم يف بداية اأعمال الجتماع رئا�صة الجتماع الثاين 
من نظريه وزير الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صي بجمهورية م�صر العربية الدكتور اأمين فريد اأبو 

حديد.
واأقيم حفل خطابي بهذه املنا�صبة بدئ بتالوة اآيات من القراآن الكرمي, ثم األقى وزير الزراعة 
وا�صت�صالح الأرا�صي امل�صري الدكتور اأمين فريد اأبو حديد كلمة �صكر فيها حكومة اململكة العربية 
ال�صعودية ممثلة يف وزارة الزراعة على دعوتها الكرمية للم�صاركة يف الجتماع الوزاري الثاين 
العربي الأفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي ت�صت�صيفه اململكة العربية ال�صعودية التي 
عودت الأ�صقاء العرب والأفارقة يف ملحمة جديدة للدفع بالعمل العربي الأفريقي امل�صرتك نحو 

التنمية الزراعية والأمن الغذائي ل�صعوب اأوطاننا ولأ�صقائنا من �صعوب الدول الأفريقية.
وعدد الوزير امل�صري جهود بالده التي ا�صت�صافة املوؤمتر الوزاري الأول العربي الإفريقي للتنمية 
الزراعية والأمن الغذائي يف عام 2010 ب�صرم ال�صيخ و ما �صدر عنه من خطة العمل امل�صرتك 
واإعالن �صرم ال�صيخ لري�صم الإطار العام للتعاون العربي الإفريقي امل�صرتك نحو التنمية الزراعية 
اأن ي�صفر الجتماع الثاين بالريا�ض وما �صبقه من  اأمله يف  و الأمن الغذائي و اليوم,معربا عن 
اجتماع للخرباء يف �صدور نتائج و تو�صيات لرت�صم اخلطوات امل�صتقبلية و اآليات التنفيذ للدفع 
بالتعاون العربي الإفريقي امل�صرتك يف ظل حتديات عديدة علي امل�صتوي الدويل و الإقليمي توؤثر 

ب�صكل كبري علي برامج التنمية يف املنطقتني العربية والإفريقية.

انباء وكاالت االخبار العربية 



20

الوزاري العربي اإلفريقي للتنمية الزراعية يجتمع بعد غد

العربي  الثاين  الوزاري  الجتماع  القادم,  الأربعاء  الريا�ض,  ال�صعودية  العا�صمة  ت�صت�صيف 
العربية  ال�صتثمارات  يناق�ض  والذي  الغذائي,  والأمن  الزراعية  للتنمية  امل�صرتك  الأفريقي   -

الزراعية يف اأفريقيا.

الزراعة,  وزارة  تنظمه  الذي  »الجتماع  ان  )وا�ض(  الر�صمية  ال�صعودية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
حول ال�صتثمارات العربية الزراعية يف اأفريقيا, �صيناق�ض خطة العمل امل�صرتك للتنمية الزراعية 
والأمن الغذائي والتحديات التي تواجه التنفيذ, وفر�ض ال�صتثمار البينية يف املنطقتني العربية 
والأفريقية, وال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل تنفيذ خطة العمل امل�صرتك وتعزيز تدفقات ال�صتثمار 

بني املنطقتني«.

و�صي�صارك يف هذا الجتماع وزراء الزراعة العرب, ووزراء الزراعة يف الحتاد الأفريقي, وبع�ض 
املنظمات الدولية والأفريقية والعربية, والحتادات العربية.

ل�صتعرا�ض  وغدا  اليوم  امل�صوؤولني  كبار  اجتماع  الوزاري  الجتماع  �صي�صبق  اأنه  اىل  واأ�صارت 
يف  الغذائي  والأمن  الزراعية  التنمية  بدعم  اخلا�صة  لالإ�صرتاتيجيات  وامل�صتجدات  التطورات 

املنطقتني, واإقرار القرارات والتو�صيات الداعمة لذلك.

و�صيتم يف الجتماع الوزاري بح�صب الوكالة اعتماد هذه القرارات والتو�صيات ورفعها لجتماع 
القمة العربية - الأفريقية والتي �صتعقد يف دولة الكويت يف نوفمرب القادم.

ويعقد الجتماع الذي تنظمه جامعة الدول العربية, حتت �صعار »تعزيز التعاون العربي الأفريقي 
من خالل دعم ا�صتدامة ال�صتثمار يف الزراعة والأمن الغذائي يف نطاق خطة العمل امل�صرتك«, 

وت�صت�صيفه وزارة الزراعة ال�صعودية.

صحيفة االقتصادي اإللكترونية
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وزير الزراعة يتراس وفد العراق للمشاركة في االجتماع الوزاري 
الثاني العربي االفريقي المشترك للتنمية الزراعية

وقال علي مطري مدير ق�صم العالقات والعالم والتعاون الدويل ان الجتماع �صيناق�ض ال�صتثمارات 
العربية الزراعية يف افريقيا , وخطة العمل امل�صرتك للتنمية الزراعية والمن الغذائي والتحديات 
وال�صيا�صات   , والفريقية  العربية  املنطقتني  البيئية يف  ال�صتثمار  , وفر�ض  التنفيذ  تواجه  التي 
املقرتحة لتفعيل تنفيذ خطة العمل امل�صرتك وتعزيز تدفقات ال�صتثمار بني املنطقتني .مو�صحًا 
ان الجتماع �صي�صارك فيه وزراء الزراعة العرب , ووزراء الزراعة يف الحتاد الفريقي ,وبع�ض 
املنظمات الدولية الفريقية العربية , والحتادات العربية .م�صيفًا اأن الجتماع الوزاري �صيتم 
الكويت  دولة  �صتعقد يف  والتي  الفريقية  العربية  القمة  والتو�صيات لإجتماع  القرارات  رفع  فيه 
يف نوفمرب القادم 2013 .ويعقد الجتماع الذي تنظمه جامعة الدولة العربية حتت �صعار تعزيز 
نطاق  يف  الغذائي  والمن  الزراعة  يف  ال�صتثمار  ا�صتدامة  خالل  من  الفريقي  العربي  التعاون 

خطة العمل امل�صرتك

وقال علي مطري مدير ق�صم العالقات والعالم والتعاون الدويل ان الجتماع
الفريقي  العربي  التعاون  تقرير  �صعار  افريقيا حتت  الزراعية يف  العربية  ال�صتثمارات  ناق�ض   
من خالل دعم ا�صتدامة ال�صتثمار يف الزراعة والمن الغذائي يف نطاق خطة العمل امل�صرتك 
مب�صاركة وزراء الزراعة العرب ووزراء الزراعة يف الحتاد الفريقي وبع�ض املنظمات الدولية 
الفريقية والعربية والحتادات العربية ..مو�صحا ان الجتماع ا�صتعر�ض موجز لتقرير درا�صة 
لتعزيز  ا�صتدامة ال�صتثمار  تناولت مو�صوع  والتي  امل�صرتك  العمل  الزراعي يف نطاق  ال�صتثمار 
التعاون العربي الفريقي من خالل مفو�صية الحتاد الفريقي وجامعة الدول العربية ..م�صيفا 
ان الجتماع ناق�ض ال�صتثمارات العربية الرئي�صية يف قطاعات الزراعة والمن الغذائي يف افريقيا 
التاريخية  الجتاهات  ناحية  من  والفريقية  العربية  املنطقتني  يف  الغذائية  الفجوة  ومو�صوع   ,
الزراعية  للتنمية  امل�صرتك  العمل  خلطة  موجز  تقدمي  ومت   , امل�صتقبلية  والتطورات  واملحددات 
امل�صاريع  اطار  يف  املنطقتني  يف  البيني  ال�صتثمار  فر�ض  طرح  ومت   )JPA  ( الغذائي  والمن 
امل�صرتكة وتعزيز تدفقات ال�صتثمار بني املنطقتني والليات املوؤ�ص�صية والتنظيمية املقرتحة لإدارة 

وتنفيذ خطة العمل .

وزارة الزراعة العراقية
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العراق يشارك في االجتماع الوزاري العربي
االفريقي للتنمية الزراعية

بغداد – �صكران الفتالوي
للتنمية  امل�صرتك  – الفريقي  العربي  الثاين  الوزاري  الجتماع  اعمال  يف  غدا  العراق  ي�صارك 
العربية  ال�صتثمارات  ملناق�صة  الربعاء  غدا  الريا�ض  يف  يعقد  الذي  الغذائي  والأمن  الزراعية 

الزراعية يف افريقيا.
وميثل العراق يف الجتماع وزير الزراعة الدكتور عز الدين الدولة على راأ�ض وفد رفيع امل�صتوى 
تواجه  التي  والتحديات  الغذائي  والأمن  الزراعية  للتنمية  امل�صرتك  العمل  �صيناق�ض خطة  حيث 
التنفيذ وفر�ض ال�صتثمار البيئية يف املنطقتني العربية والفريقية , وال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل 
خطة العمل امل�صرتك وتعزيز تدفقات ال�صتثمار بني املنطقتني.م�صيفًا ان الجتماع �صي�صارك فيه 
وزراء الزراعة العرب , ووزراء الزراعة يف الحتاد الفريقي وبع�ض املنظمات الدولية والفريقية 
والعربية والحتادات العربية.و�صبق الجتماع الوزاري اجتماع على م�صتوى اخلرباء م�صتعر�صا 
يف  الغذائي  والمن  الزراعية  التنمية  بدعم  اخلا�صة  لل�صرتاتيجيات  وامل�صتجدات  التطورات 
هذه  اعتماد  الوزاري  الجتماع  يف  �صيتم  اإذ   , لذلك  الداعمة  التو�صيات  واقرار   , املنطقتني 
القرارات والتو�صيات ورفعها لجتماع القمة العربية – الفريقية التي �صتعقد يف دولة الكويت يف 

�صهر ت�صرين الثاين املقبل 2013 .
ويعقد الجتماع الذي تنظمه جامعة الدول العربية حتت �صعار تعزيز التعاون العربي الفريقي 

من خالل دعم ا�صتدامة ال�صتثمار يف الزراعة والمن الغذائي يف نطاق خطة العمل امل�صرتك.

الصحيفة العراقية الصباح 
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السلطنة تشارك في االجتماع الوزاري العربي االفريقي
للتنمية الزراعية واألمن الغذائي بالرياض

ت�صارك ال�صلطنة ممثلة بوزارة الزراعة  والرثوة ال�صمكية يف الجتماع الوزاري العربي الفريقي 
امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي املنعقد يف الريا�ض باململكة العربية ال�صعودية خالل 

الفرتة من 1-2 من ال�صهر اجلاري .
يرتاأ�ض وفد ال�صلطنة يف هذا الجتماع معايل الدكتور فوؤاد بن جعفر ال�صاجواين وزير الزراعة 
والرثوة ال�صمكية وي�صم الوفد املرافق كال من الدكتور خليفة بن �صامل الكيومي م�صت�صار البحوث 
الزراعية مبكتب الوزير واملهند�ض �صالح بن حممد العربي مدير عام التنمية الزراعة والدكتور 
هادي بن حم�صن اللواتي مدير دائرة ال�صحة البيطرية و�صعود بن نا�صر البداعي رئي�ض مكتب 

الوزير ويعقوب بن حبيب الرحبي .
 

و�صي�صارك يف هذا الجتماع جميع وزراء الزراعة العرب , والحتاد الأفريقي , وبع�ض املنظمات 
الدولية والأفريقية والعربية , والحتادات العربية .و�صيناق�ض الجتماع , ال�صتثمارات العربية 
والتحديات  الغذائي  والأمن  الزراعية  للتنمية  امل�صرتك  العمل  وخطة   , اأفريقيا  يف  الزراعية 
وال�صيا�صات   , والأفريقية  العربية  البينية يف املنطقتني  , وفر�ض ال�صتثمار  التنفيذ  تواجه  التي 
املقرتحة لتفعيل تنفيذ خطة العمل امل�صرتك وتعزيز تدفقات ال�صتثمار بني املنطقتني .و�صي�صبق 
الجتماع الوزاري اجتماع كبار امل�صئولني يومي الأحد والثنني ل�صتعرا�ض التطورات وامل�صتجدات 
لال�صرتاتيجيات اخلا�صة بدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي يف املنطقتني , واإقرار القرارات 
والتو�صيات  القرارات  هذه  اعتماد  الوزاري  الجتماع  يف  و�صيتم   . لذلك  الداعمة  والتو�صيات 
ورفعها لجتماع القمة العربية الأفريقية والتي �صتعقد يف دولة الكويت يف نوفمرب القادم 2013.

وزارة الزراعة بسلطنة ُعمان 
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اجتماع وزاري عربي أفريقي مشترك
للتنمية الزراعية واألمن 

يعقد بالعا�صمة ال�صعودية الريا�ض يوم الأربعاء, القادم الجتماع الوزاري الثاين العربي الأفريقي 
امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي. و�صي�صارك يف هذا الجتماع وزراء الزراعة العرب, 
ووزراء الزراعة يف الحتاد الأفريقي وبع�ض املنظمات الدولية والأفريقية والعربية, والحتادات 

العربية.

يف  الزراعية  العربية  ال�صتثمارات  ال�صعودية  الزراعة  وزارة  تنظمه  الذي  الجتماع  و�صيناق�ض 
اأفريقيا, وخطة العمل امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتحديات التي تواجه التنفيذ, 
وفر�ض ال�صتثمار البينية يف املنطقتني العربية والأفريقية , وكذلك ال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل 

تنفيذ خطة العمل امل�صرتك وتعزيز تدفقات ال�صتثمار بني املنطقتني.

العربية  القمة  ورفعها لجتماع  والتو�صيات  القرارات  اعتماد هذه  الوزاري  الجتماع  و�صيتم يف 
الأفريقية والتي �صتعقد يف دولة الكويت يف نوفمرب القادم. و�صي�صبق الجتماع الوزاري اجتماع 
وامل�صتجدات  التطورات  ل�صتعرا�ض  وذلك  القادمني  والثنني(  )الأحد  يومي  امل�صئولني  كبار 
واإقرار  املنطقتني,  كلتا  يف  الغذائي  والأمن  الزراعية  التنمية  بدعم  اخلا�صة  لالإ�صرتاتيجيات 

القرارات والتو�صيات الداعمة لذلك

الصحيفة االلكترونية شعب مصر 
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السلطنة تشارك في االجتماع الوزاري العربي االفريقي
للتنمية الزراعية واألمن الغذائي بالرياض

بدعوة من المانة العامة جلامعة الدول العربية ي�صارك المني العام لالحتاد العام للفالحني 
للتنمية  امل�صرتك  الفريقي  العربي  الثاين  الوزاري  الجتماع  يف  العرب  الزراعيني  والتعاونيني 
الزراعية والمن الغذائي حتت عنوان »تعزيز التعاون العربي الفريقي من خالل دعم ا�صتدامة 
ال�صتثمار الر�صيد يف الزراعة والمن الغذائي يف اطار خطة العمل امل�صرتك« من 29 �صبتمرب اىل 

2 اأكتوبر 2013 مبدينة الريا�ض - اململكة العربية ال�صعودية.

و�صارك �صعادة ال�صيد اأحمد بن عامر بن حممد احلميدي وزير البيئة يف الجتماع الوزاري العربي 
الأفريقي الثاين للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي عقد اليوم بالريا�ض يف اململكة العربية 
ال�صتثمار يف  ا�صتدامة  الأفريقي من خالل دعم  العربي  التعاون  »تعزيز  �صعار  ال�صعودية حتت 
الزراعة والأمن الغذائي يف نطاق خطة العمل امل�صرتك« وذلك مب�صاركة وزراء الزراعة العرب 

والأفارقة وبع�ض املنظمات العربية والأفريقية .
 

ومت خالل الجتماع ا�صتعرا�ض تقرير درا�صة ال�صتثمار الزراعي يف نطاق العمل امل�صرتك بهدف 
تعزيز التعاون العربي الأفريقي -من خالل مفو�صية الحتاد الأفريقي واجلامعة العربية.

 
 كما ناق�ض فر�ض ال�صتثمارات العربية يف قطاعات الزراعة والأمن الغذائي يف اأفريقيا والوطن 

العربي والفجوة يف املنطقتني العربية والأفريقية.

االتحاد العام للفالحين والتعاونيين الزراعيين العرب 
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فلسطين تشارك في االجتماع الوزاري
العربي االفريقي المشترك

يف  امل�صارك  فل�صطني  وفد  ع�صاف  وليد  املهند�ض  الزراعة  وزير  لريا�ض/PNN-تراأ�ض 
الجتماع الوزاري الثاين العربي الأفريقي امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي, . بع�صوية 
الوزير خالل الفرتة  الوزارة والدكتور نا�صر اجلاغوب م�صت�صار  املهند�ض عبداهلل حللوح وكيل 
من 2013/9/29 لغاية 2013/10/3 يف الريا�ض باململكة العربية ال�صعودية و�صي�صارك يف هذا 
الجتماع وزراء الزراعة العرب , ووزراء الزراعة يف الحتاد الأفريقي, وبع�ض املنظمات الدولية 

والأفريقية والعربية , والحتادات العربية.
الزراعية يف  العربية  , ال�صتثمارات  ال�صعودية  الزراعة  و�صيناق�ض الجتماع الذي تنظمه وزارة 
اأفريقيا, وخطة العمل امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتحديات التي تواجه التنفيذ, 
وفر�ض ال�صتثمار البينية يف املنطقتني العربية والأفريقية , وال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل تنفيذ 

خطة العمل امل�صرتك و تعزيز تدفقات ال�صتثمار بني املنطقتني.

والثنني2013/9/30-29  الأحد  يومي  امل�صوؤولني  كبار  اجتماع  الوزاري  الجتماع  و�صي�صبق 
والأمن  الزراعية  التنمية  بدعم  اخلا�صة  لال�صرتاتيجيات  وامل�صتجدات  التطورات  ل�صتعرا�ض 

الغذائي يف املنطقتني, واإقرار القرارات والتو�صيات الداعمة لذلك.
العربية  القمة  ورفعها لجتماع  والتو�صيات  القرارات  اعتماد هذه  الوزاري  الجتماع  و�صيتم يف 

الأفريقية والتي �صتعقد يف دولة الكويت يف نوفمرب القادم .
ويف وقت �صابق التقى ع�صاف مبكتبة برام اهلل القن�صل اليطايل العام ديفيد لت�صيليا بح�صور 
املهند�ض عبداهلل حللوح وكيل وزارة الزراعة ود.عز الدين ابوعرقوب مدير عام العالقات الدولية 

وبحث اليات التعاون بني البلدين والق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك و�صبل تفعيلها وتنفيذ امل�صاريع.
وا�صتعر�ض الوزير خالل ا�صتقباله القن�صل العام اولويات الوزارة, وامل�صاريع التي تقوم بتنفيذها 

بدعم من احلكومة اليطالية وال�صتفادة من اخلربات اليطالية يف تفعيل الزراعة الفل�صطينية

شبكة فلسطين االخبارية 
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فلسطين تشارك في االجتماع الوزاري
العربي االفريقي المشترك

رام اهلل- معا- تراأ�ض وزير الزراعة املهند�ض وليد ع�صاف وفد فل�صطني امل�صارك يف الجتماع 
املهند�ض  بع�صوية  الغذائي  والأمن  الزراعية  للتنمية  امل�صرتك  الأفريقي  العربي  الثاين  الوزاري 
من  الفرتة  خالل  الوزير  م�صت�صار  اجلاغوب  نا�صر  والدكتور  الوزارة  وكيل  حللوح  عبداهلل 

2013/9/29 لغاية 2013/10/3 يف الريا�ض باململكة العربية ال�صعودية.

و�صي�صارك يف هذا الجتماع وزراء الزراعة العرب, ووزراء الزراعة يف الحتاد الأفريقي, وبع�ض 
املنظمات الدولية والأفريقية والعربية , والحتادات العربية.

يف  الزراعية  العربية  ال�صتثمارات  ال�صعودية,  الزراعة  وزارة  تنظمه  الذي  الجتماع  و�صيناق�ض 
اأفريقيا, وخطة العمل امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتحديات التي تواجه التنفيذ, 
وفر�ض ال�صتثمار البينية يف املنطقتني العربية والأفريقية , وال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل تنفيذ 

خطة العمل امل�صرتك وتعزيز تدفقات ال�صتثمار بني املنطقتني.

والثنني2013/9/30-29  الأحد  يومي  امل�صوؤولني  كبار  اجتماع  الوزاري  الجتماع  و�صي�صبق 
والأمن  الزراعية  التنمية  بدعم  اخلا�صة  لال�صرتاتيجيات  وامل�صتجدات  التطورات  ل�صتعرا�ض 

الغذائي يف املنطقتني, واإقرار القرارات والتو�صيات الداعمة لذلك.

العربية  القمة  ورفعها لجتماع  والتو�صيات  القرارات  اعتماد هذه  الوزاري  الجتماع  و�صيتم يف 
الأفريقية والتي �صتعقد يف دولة الكويت يف نوفمرب القادم.

وكالة معًا االخبارية 
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السعودية تستضيف االجتماع الوزاري العربي
األفريقي للتنمية الزراعية واألمن الغذائي

العربي  الثاين  الوزاري  الجتماع  القادم,  الأربعاء  يوم  الريا�ض,  ال�صعودية  العا�صمة  ت�صت�صيف 
العربية  ال�صتثمارات  يناق�ض  والذي  الغذائي,  والأمن  الزراعية  للتنمية  امل�صرتك  الأفريقي 

الزراعية يف اأفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء ال�صعودية الر�صمية )وا�ض( اليوم ال�صبت ان »الجتماع الذي تنظمه وزارة 
الزراعة, حول ال�صتثمارات العربية الزراعية يف اأفريقيا, �صيناق�ض خطة العمل امل�صرتك للتنمية 
الزراعية والأمن الغذائي والتحديات التي تواجه التنفيذ, وفر�ض ال�صتثمار البينية يف املنطقتني 
تدفقات  وتعزيز  امل�صرتك  العمل  تنفيذ خطة  لتفعيل  املقرتحة  وال�صيا�صات  والأفريقية,  العربية 

ال�صتثمار بني املنطقتني«.

و�صي�صارك يف هذا الجتماع وزراء الزراعة العرب, ووزراء الزراعة يف الحتاد الأفريقي, وبع�ض 
املنظمات الدولية والأفريقية والعربية, والحتادات العربية.

واأ�صارت اىل اأنه �صي�صبق الجتماع الوزاري اجتماع كبار امل�صوؤولني يومي الأحد والثنني ل�صتعرا�ض 
يف  الغذائي  والأمن  الزراعية  التنمية  بدعم  اخلا�صة  لالإ�صرتاتيجيات  وامل�صتجدات  التطورات 

املنطقتني, واإقرار القرارات والتو�صيات الداعمة لذلك.
و�صيتم يف الجتماع الوزاري بح�صب الوكالة اعتماد هذه القرارات والتو�صيات ورفعها لجتماع 

القمة العربية - الأفريقية والتي �صتعقد يف دولة الكويت يف نوفمرب القادم 2013.

ويعقد الجتماع الذي تنظمه جامعة الدول العربية, حتت �صعار »تعزيز التعاون العربي الأفريقي 
من خالل دعم ا�صتدامة ال�صتثمار يف الزراعة والأمن الغذائي يف نطاق خطة العمل امل�صرتك«, 

وت�صت�صيفه وزارة الزراعة ال�صعودية.

كويت نيوز
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السعودية تستضيف االجتماع الوزاري العربي
األفريقي للتنمية الزراعية واألمن الغذائي

الأربعاء  يوم  الريا�ض,  ال�صعودية  العا�صمة  ت�صت�صيف   - )وال(   2013 �صبتمرب   28 الريا�ض 
القادم, الجتماع الوزاري الثاين العربي - الأفريقي امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي. 
وذكرت وكالة الأنباء ال�صعودية اليوم ال�صبت ان الجتماع الذي تنظمه وزارة الزراعة حتت �صعار 
الزراعية  للتنمية  امل�صرتك  العمل  خطة  �صيناق�ض  اأفريقيا«  يف  الزراعية  العربية  »ال�صتثمارات 

والأمن الغذائي والتحديات التي تواجه التنفيذ,

وفر�ض ال�صتثمار البينية يف املنطقتني العربية والأفريقية, وال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل تنفيذ 
خطة العمل امل�صرتك وتعزيز تدفقات ال�صتثمار بني املنطقتني. و�صي�صارك يف هذا الجتماع وزراء 

الزراعة العرب, ووزراء الزراعة يف الحتاد الأفريقي,

�صي�صبق  اأنه  واأ�صارت اىل   . العربية  والحتادات  والعربية,  والأفريقية  الدولية  املنظمات  وبع�ض 
الجتماع الوزاري اجتماع كبار امل�صوؤولني يومي الأحد والثنني ل�صتعرا�ض التطورات وامل�صتجدات 

لالإ�صرتاتيجيات اخلا�صة بدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي يف املنطقتني .

وكالة االنباء الليبية 
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السعودية تستضيف االجتماع الوزاري العربي
األفريقي للتنمية الزراعية واألمن الغذائي

بالكويت  الثالثة  الأفريقية  العربية  للقمة  العربية والأفريقية مباحثاتها لالإعداد  الوفود  توا�صل 
يومي 19  و 20  نوفمرب املقبل . 

\و�صرح ال�صفري �صمري ح�صني رئي�ض اإدارة التعاون العربي الأفريقي باجلامعة العربية باأنه �صيتم 
عقد اجتماع وزاري ت�صاوري يف نيويورك يوم الثنني املقبل علي هام�ض اجتماعات اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة حول ال�صتعدادات للقمة, بناء علي طلب الكويت الدولة امل�صيفة للقمة.

ومن املرتقب اأن ي�صارك يف الجتماع الدكتور نبيل العربي الأمني العام للجامعة العربيةوال�صيدة 
الرئي�ض  دول  من  عرب  وزراء  و3  الأفريقي  الحتاد  مفو�صية  رئي�صة  زوما  دلميني  نكو�صازانا 
الحتاد  دول  من  و3وزراء  والكويت(  وقطر  العراق  العربية)  للقمة  والقادم  واحلايل  ال�صابق 
وقال  وت�صاد.  اإثيوبيا(  احلايل)  والرئي�ض  بنني(  لالحتاد)  ال�صابق  الرئي�ض  ميثلون  الأفريقي 
ال�صفري �صمري ح�صني: اإن الجتماع الوزاري العربي ــ الفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي 
�صيعقد يف الثاين من اأكتوبر املقبل علي اأن ي�صبقه اجتماع كبار امل�صئولني يف هذا املجال يومي29 
و30 �صبتمرب احلايل يف ال�صعودية. وعلمت‹ الأهرام‹ اأنه �صي�صدر عن اجتماع وزراء الزراعة 
الوزاري‹  الجتماع  �صعار  و�صيكون  التوافق.  مت  للقمة,واأنه  الريا�ض‹ لرفعه  بـ‹ قرار  ماي�صمي 
الغذائي يف  والأمن  الزراعة  ال�صتثمار يف  ا�صتدامة  الأفريقي من خالل  العربي  التعاون  تعزيز 

اإطار خطة العمل امل�صرتكة‹.

يف  الواردة  للمواقف  تلخي�صا  ميثل  الإعالن  م�صودة  يف  ورد  ما  اأن  العامة  الأمانة  وفد  واأو�صح 
علي  اعتمدت  منهجيته  واأن  العربية,  واملجال�ض  الأفريقي  الحتاد  جمال�ض  واإعالنات  قرارات 
علي  ركزت  امل�صودة  اأن  مو�صحا  فيه,  الواردة  الق�صايا  اإزاء  املنطقتني  دول  بني  التوافق  تاأكيد 

تعزيز التعاون العربي ــ الأفريقي يف املجالت القت�صادية والتنموية.

صحيفة الهرم الكترونية 



31

فلسطين تشارك في االجتماع الوزاري العربي االفريقي
المشترك للتنمية الزراعية واالمن الغذائي بالسعودية

الثاين  الوزاري  امل�صارك يف الجتماع  فل�صطني  وليد ع�صاف وفد  املهند�ض  الزراعة  وزير  تراأ�ض 
العربي الأفريقي امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي, . بع�صوية املهند�ض عبداهلل حللوح 
لغاية  من 2013/9/29  الفرتة  الوزير خالل  م�صت�صار  اجلاغوب  نا�صر  والدكتور  الوزارة  وكيل 
2013/10/3 يف الريا�ض باململكة العربية ال�صعودية و�صي�صارك يف هذا الجتماع وزراء الزراعة 
العرب , ووزراء الزراعة يف الحتاد الأفريقي, وبع�ض املنظمات الدولية والأفريقية والعربية , 

والحتادات العربية.

و�صيناق�ض الجتماع الذي تنظمه وزارة الزراعة  ال�صعودية , ال�صتثمارات العربية الزراعية يف 
اأفريقيا, وخطة العمل امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتحديات التي تواجه التنفيذ, 
وفر�ض ال�صتثمار البينية يف املنطقتني العربية والأفريقية , وال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل تنفيذ 

خطة العمل امل�صرتك و تعزيز تدفقات ال�صتثمار بني املنطقتني.

والثنني2013/9/30-29  الأحد  يومي  امل�صوؤولني  كبار  اجتماع  الوزاري  الجتماع  و�صي�صبق 
والأمن  الزراعية  التنمية  بدعم  اخلا�صة  لال�صرتاتيجيات  وامل�صتجدات  التطورات  ل�صتعرا�ض 

الغذائي يف املنطقتني, واإقرار القرارات والتو�صيات الداعمة لذلك.

العربية  القمة  ورفعها لجتماع  والتو�صيات  القرارات  اعتماد هذه  الوزاري  الجتماع  و�صيتم يف 
الأفريقية والتي �صتعقد يف دولة الكويت يف نوفمرب القادم .

صحيفة دنيا الوطن 
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اجتماع كبار المسؤولين التحضيري لالجتماع الوزاري
الثاني العربي األفريقي المشترك

 بيـان �صحفـي حول
اأعمال اجتماع كبار امل�صوؤولني التح�صريي لالجتماع 

الوزاري الثاين العربي الأفريقي امل�صرتك 
للتنمية الزراعية والأمن الغذائي

 2013/9/29 

للتنمية  الزراعية  الثاين  الأفريقي  العربي  لالجتماع  التح�صريي  امل�صوؤلني  كبار  اجتماع  وا�صل 
والأمن الغذائي اأعماله اليوم الثنني 30 �صبتمرب 2013 , وهو اليوم الثاين على التوايل  والخري 
بالن�صبة لهدا الجتماع, على اأن ينعقد على امل�صتوى الوزاري يوم الأربعاء القادم 2  اأكتوبر 2013. 

خالل جل�صة العمل الأوىل قامت اإدارة القت�صاد الريفي والزراعة يف الحتاد الإفريقي  باإحاطة 
الزراعية  التنمية  لدعم  الأفريقي  الحتاد  ا�صرتاتيجية  ا�صتجدت يف  التي  بالتطورات  الجتماع 
التطورات  با�صتعرا�ض  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  وتولت  اأفريقيا,  يف  الغذائي   والأمن 
تقدمي  وتال ذلك  الغذائي,  والأمن  الزراعية  التنمية  لدعم  العربية  ال�صرتاتيجية   امل�صتجدة يف 
عر�ض  عام حول عمل احلملة الأفريقية للق�صاء على ذبابة الـت�صي ت�صي ومر�ض النوم, كما بحث 
كبار  امل�صوؤولني التقدم املحرز لتنفيذ خطة العمل العربية الأفريقية حول التنمية الزراعية والأمن 

 الغذائي منذ اعتمادها يف �صرم ال�صيخ 2010. 

املنطقتني  الإفريقية  لدول  بالن�صبة  امل�صرتك  العمل  خطة  تنفيذ  متابعة  امل�صوؤولني  كبار  وبحث 
والعربية واأثرها على اجلوانب املختلفة لقت�صادات الدول امل�صيفة وامل�صتثمرة باملنطقتني  ب�صفة 
عامة وجوانب الأمن الغذائي والتنمية الزراعية ب�صفة خا�صة, واأ�صار امل�صوؤولون اإىل اأن  الإنتاج 
ال�صنوي من الغذاء يف املرحلة الأوىل للخطة �صيبلغ 12-15 مليون طن من احلبوب,   3.0-2.5 
مليون طن من البذور الزيتية, 5-6 مليون طن من ال�صكر, ف�صاًل عن اإتاحة الغذاء  وا�صتقراره 

بالن�صبة ل�صعوب املنطقتني.  

أخبار جامعة الدول العربية
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وزراء الزراعة العرب واألفارقة يعقدون اجتماعهم الوزاري
الثاني للتنمية الزراعية واألمن الغذائي..

الريا�ض يف 2 اكتوبر /وام/ عقد وزراء الزراعة العرب ونظرائهم يف الحتاد الأفريقي مب�صاركة 
بع�ض املنظمات الدولية والأفريقية والعربية والحتادات العربية املعنية يف الريا�ض اليوم اأعمال 

الجتماع الوزاري الثاين العربي الأفريقي امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

ودعا وزير الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صي امل�صري الدكتور اأمين فريد اأبو حديد يف كلمة افتتح 
بها اأعمال الجتماع كافة الإطراف اإيل اإزالة العقبات و ال�صعوبات التي تواجه برامج التنمية 
املقومات  من  وال�صتفادة  الزراعي  ال�صتثمار  حتفيز  علي  والعمل  الزراعة  قطاعات  �صتي  يف 
التي ت�صمل موارد اأر�صيه ومائية وموارد ب�صرية ذات خربات متميزة بو�صفها حماور رئي�صية يف 
مواجهة ق�صايا الأمن الغذائي و�صد الفجوات الغذائية والتي يجب ا�صتغاللها ب�صكل امثل يف اإطار 

العمل العربي الإفريقي امل�صرتك.

اأن  بالغنيم  فهد  الدكتور  الثاين  الجتماع  رئي�ض  ال�صعودي  الزراعة  وزير  اأو�صح  ناحيته  من 
التعاون  م�صار  يف  املبذولة  والإفريقية  العربية  اجلهود  وتكثيف  وموا�صلة  ملتابعة  ياأتي  الجتماع 

العربي والإفريقي يف حتقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية امل�صتدامة.

واأ�صار اإىل اأن الجتماع يهدف اإىل مراجعة حالة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية يف املنطقتني 
والتقدم املحرز والتحديات املحددة مل�صار التعاون يف هذين املجالني و�صول اإىل و�صع خيارات 
مالئمة لت�صحيح امل�صار وت�صريع خطى التنفيذ اأخذًا يف العتبار الدرو�ض امل�صتفادة من املا�صي.

و�صدد على اأهمية تقدمي مقرتحات عملية قابلة للتنفيذ لتعطي دفعة ملمو�صة يف تفعيل وت�صريع 
الجتماع  يف  اإقرارها  مت  التي  الزراعية  والتنمية  الغذائي  لالأمن  امل�صرتكة  العمل  خطة  تنفيذ 
الوزاري امل�صرتك لوزراء الزراعة العرب والأفارقة الذي عقد يف �صرم ال�صيخ عام 2010 والتي 

اعتمدها اجتماع القمة العربية الإفريقية الثانية ب�صرت يف اأكتوبر 2010.

وكالة انباء االمارات 
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وزير البيئة يشارك في االجتماع الوزاري العربي
األفريقي الثاني للتنمية الزراعية

�صارك �صعادة ال�صيد اأحمد بن عامر بن حممد احلميدي وزير البيئة  يف الجتماع الوزاري العربي
من  الثاين  املوافق  الأربعاء  يوم  عقد  الذي  الغذائي  والآمن  الزراعية  للتنمية  الثاين  الأفريقي 

اأكتوبر اجلاري بالريا�ض باململكة العربية ال�صعودية حتت �صعار
)تقرير التعاون العربي الأفريقي(

وذلك  امل�صرتك  العمل  خطة  الغذائي  والأمن  الزراعة  يف  ال�صتثمار  ا�صتدامة  دعم  خالل  من 
مب�صاركة وزراء الزراعة العرب والأفارقه وبع�ض املنظمات العربية والأفريقية 

ومت خالل الجتماع ا�صتعرا�ض تقرير درا�صة ال�صتثمار الزراعي يف نطاق العمل امل�صرتك بهدف 
تعزيز التعاون العربي الأفريقي من خالل مفو�صية الحتاد الأفريقي واجلامعة العربية

كما ناق�ض فر�ض ال�صتثمارات  العربية يف قطاعات الزراعة والأمن الغذائي يف اأفريقيا والوطن 
العربي والفجوة يف املنطقتني العربية والأفريقي .

وزارة البيئة القطرية
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انطالق االجتماع الوزاري العربي االفريقي لتنمية الزراعية
واالمن الغذائي في الرياض

             
للتنمية  الثاين  الفريقي  العربي  الوزاري  الجتماع  الريا�ض  ال�صعودية  العا�صمة  يف  انطلقت 
الدكتور عزالدين  الزراعة  ال�صيد وزير  العراقي  الوفد  , حيث ترا�ض  الغذائي  الزراعية والمن 

الدولة 
وقال علي مطري مدير ق�صم العالقات والعالم والتعاون الدويل ان الجتماع ناق�ض ال�صتثمارات 
العربية الزراعية يف افريقيا حتت �صعار تقرير التعاون العربي الفريقي من خالل دعم ا�صتدامة 
الزراعة  امل�صرتك مب�صاركة وزراء  العمل  الغذائي يف نطاق خطة  الزراعة والمن  ال�صتثمار يف 
والعربية  الفريقية  الدولية  املنظمات  وبع�ض  الفريقي  الحتاد  يف  الزراعة  ووزراء  العرب 
والحتادات العربية ..مو�صحا ان الجتماع ا�صتعر�ض موجز لتقرير درا�صة ال�صتثمار الزراعي 
العربي  التعاون  لتعزيز  ال�صتثمار  ا�صتدامة  مو�صوع  تناولت  والتي  امل�صرتك  العمل  نطاق  يف 
الجتماع  ان  ..م�صيفا  العربية  الدول  وجامعة  الفريقي  الحتاد  مفو�صية  خالل  من  الفريقي 
ناق�ض ال�صتثمارات العربية الرئي�صية يف قطاعات الزراعة والمن الغذائي يف افريقيا , ومو�صوع 
واملحددات  التاريخية  الجتاهات  ناحية  من  والفريقية  العربية  املنطقتني  الغذائية يف  الفجوة 
والتطورات امل�صتقبلية , ومت تقدمي موجز خلطة العمل امل�صرتك للتنمية الزراعية والمن الغذائي 
وتعزيز  امل�صرتكة  امل�صاريع  املنطقتني يف اطار  البيني يف  ال�صتثمار  JPA( ومت طرح فر�ض   (
خطة  وتنفيذ  لإدارة  املقرتحة  املوؤ�ص�صيةوالتنظيمية  والليات  املنطقتني  بني  ال�صتثمار  تدفقات 
العمل .وبهذه املنا�صبة    نقل ال�صيد الوزير حتيات احلكومة العراقية  للم�صاركني يف الجتماع  
موكدا ان املجتمع الدويل يتابع التحديات التي يوجهها يف ق�صية الغذاء وحتقيق المن الغذائي  
المر  ال�صتهالكية  الزراعية  املنتوجات  على  املتزايد  والطلب  واجلفاف  الت�صحر  را�صها  وعلى 
التعاون والتن�صيق امل�صرتك العربي الفريقي ..م�صريا اىل  الذي يتطلب تكثيف اجلهود لتعزيز 
ان ملف المن الغذائي ياأتي �صمن الهتمامات الرئي�صة للحكومة العراقية . حيث عملت الوزارة 
و�صمن خطتها ال�صرتاتيجية للتنمية الزراعة والربنامج احلكومي       ) املبادرة الزراعية ( 
الوزارة  تنفذها  التي  الزراعية  وامل�صاريع  ف�صال عن اخلطط  الزراعي  القطاع  وتنمية  للتطوير 

لتطوير الواقع الزراعي ودعم الفالحني واملزارعني ومربي الرثوة احليوانية .

صحيفة العدالة



36

الوزاري العربي اإلفريقي للتنمية الزراعية يجتمع بعد غد

 )MENAFN - Al-Bayan( ت�صت�صيف العا�صمة ال�صعودية الريا�ض, الأربعاء القادم, 
الجتماع الوزاري الثاين العربي - الأفريقي امل�صرتك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي, والذي 

يناق�ض ال�صتثمارات العربية الزراعية يف اأفريقيا.

الزراعة,  وزارة  تنظمه  الذي  »الجتماع  ان  )وا�ض(  الر�صمية  ال�صعودية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
حول ال�صتثمارات العربية الزراعية يف اأفريقيا, �صيناق�ض خطة العمل امل�صرتك للتنمية الزراعية 
والأمن الغذائي والتحديات التي تواجه التنفيذ, وفر�ض ال�صتثمار البينية يف املنطقتني العربية 
والأفريقية, وال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل تنفيذ خطة العمل امل�صرتك وتعزيز تدفقات ال�صتثمار 

بني املنطقتني«.

و�صي�صارك يف هذا الجتماع وزراء الزراعة العرب, ووزراء الزراعة يف الحتاد الأفريقي, وبع�ض 
املنظمات الدولية والأفريقية والعربية, والحتادات العربية.

ل�صتعرا�ض  وغدا  اليوم  امل�صوؤولني  كبار  اجتماع  الوزاري  الجتماع  �صي�صبق  اأنه  اىل  واأ�صارت 
يف  الغذائي  والأمن  الزراعية  التنمية  بدعم  اخلا�صة  لالإ�صرتاتيجيات  وامل�صتجدات  التطورات 

املنطقتني, واإقرار القرارات والتو�صيات الداعمة لذلك.

و�صيتم يف الجتماع الوزاري بح�صب الوكالة اعتماد هذه القرارات والتو�صيات ورفعها لجتماع 
القمة العربية - الأفريقية والتي �صتعقد يف دولة الكويت يف نوفمرب القادم.

ويعقد الجتماع الذي تنظمه جامعة الدول العربية, حتت �صعار »تعزيز التعاون العربي الأفريقي 
من خالل دعم ا�صتدامة ال�صتثمار يف الزراعة والأمن الغذائي يف نطاق خطة العمل امل�صرتك«, 

وت�صت�صيفه وزارة الزراعة ال�صعودية.

 MENAFN.COM  الصحيفة االلكترونية
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عقد االجتماع الوزاري العربي األفريقي للتنمية الزراعية

لزراعية نت – ن�صاطات زراعية - ذكرت مفو�صية الحتاد الأفريقى اليوم اأن الجتماع الوزارى 
العربى الأفريقى الثانى ب�صاأن التنمية الزراعية والأمن الغذائى �صيعقد يف العا�صمة ال�صعودية 

الريا�ض خالل الفرتة ما بني يوم 29 �صبتمرب احلاىل والثانى من اأكتوبر القادم.
التعاون  تعزيز  �صبل  بحث  الجتماع  هذا  خالل  �صيتم  اأنه   - لها  بيان  يف   - املفو�صية  واأ�صارت 

الأفريقى العربى من خالل

ت�صجيع ال�صتثمار بطريقة تت�صم بامل�صئولية وم�صتدامة يف جماىل الزراعة والأمن الغذائى, وذلك 
يف اإطار خطة العمل امل�صرتك.

وثمن مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف وقت �صابق دور امل�صرف العربي للتنمية 
القت�صادية يف اأفريقيا بالدور الهام الذي يقوم  بهدف دعم التعاون القت�صادي واملايل والفني 
بني املنطقتني العربية والأفريقية وجت�صيدًا  للت�صامن العربي الأفريقي, وتر�صيخًا مل�صروع التعاون 

على اأ�ص�ض من امل�صاواة وال�صداقة.
باجلامعة  الفريقي  العربي  التعاون  ادارة  رئي�ض  ح�صني  �صمري  ال�صفري  �صرح  مت�صل  خرب  ويف 
العربية بانه �صيتم عقد اجتماع وزاري ت�صاوري حول ال�صتعدادات للقمة العربية الفريقية الثالثة 
الدولة  الكويت  على طلب  بناء  ذلك  وجاء  املقبل,  نوفمرب  و20   19 يومي  بالكويت  �صتعقد  التي 

امل�صيفة للقمة.
ومن املرتقب اأن ي�صارك يف الجتماع الدكتور نبيل العربي الأمني العام للجامعة العربية وال�صيدة 
نكو�صازانا دلميني زوما رئي�صة مفو�صية الحتاد الأفريقي و3 وزراء عرب من دول الرئي�ض ال�صابق 
الأفريقي  الحتاد  دول  من  و3وزراء  والكويت(  وقطر  العراق  العربية)  للقمة  والقادم  واحلايل 

ميثلون الرئي�ض ال�صابق لالحتاد) بنني( والرئي�ض احلايل) اإثيوبيا( وت�صاد. 
والأمن  الزراعية  للتنمية  الفريقي  ــ  العربي  الوزاري  الجتماع  اإن  �صمري ح�صني:  ال�صفري  وقال 
الغذائي �صيعقد يف الثاين من اأكتوبر املقبل علي اأن ي�صبقه اجتماع كبار امل�صئولني يف هذا املجال 
بـ‹  ال�صعودية. و�صي�صدر عن اجتماع وزراء الزراعة ماي�صمي  يومي29 و30 �صبتمرب احلايل يف 
قرار الريا�ض‹ لرفعه للقمة,واأنه مت التوافق. و�صيكون �صعار الجتماع الوزاري‹ تعزيز التعاون 

العربي الأفريقي من خالل ا�صتدامة ال�صتثمار يف الزراعة والأمن الغذائي .

 الزراعية نت 
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