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الكيميائي� /سعد �أبو املعاطى

االفتتاحية
�إنطالق ًا من تنامي الدورالإ�سرتاتيجي الذي تلعبه �صناعة
الأ�سمدة يف توفري الغذاء العاملي ومواجهة النمو ال�سكاين
املتزايد � ،إتُخذ يوم الثالث ع�رش من �أكتوبر من كل عام
للإحتفال باليوم العاملي للأ�سمدة وذلك لتوعية العامل
�أجمع بالدور احليوي الذي تلعبه هذه ال�صناعة الهامة يف
حت�سني حياة ال�شعوب ولتعميق �أهمية الإدارة املتكاملة
للعنا�رص الغذائية للنبات
(4 R Nutrient Stewardship).

حيث تلعب الأ�سمدة دورا هام ًا يف حتقيق الأمن الغذائي عند
�إ�ستخدامها بطريقة متوازنة وفعالة.
وميكن حتقيق هذا الهدف من خالل ا�ستخدام نوع ال�سماد
ال�صحيح مبعدل منا�سب يف الوقت املنا�سب املكان املنا�سب
4R (Right product/ right rate/ right time/ right
)place

وقد �إهتم الإن�سان قدمي ًا بتح�سني وزيادة �إنتاج املحا�صيل
الزراعية وذلك ب�إ�ضافة العديد من املواد املعدنية �أو
الع�ضوية .
ومنذ ن�صف قرن م�ضى ا�ستخدم املزارعون يف العامل 17
مليون طن من الأ�سمدة الكيماوية لت�سميد �أرا�ضيهم ،واليوم
ي�ستخدمون ثمانية �أ�ضعاف هذه الكمية.
وبحلول عام  ، 2030من املنتظر �أن ي�صل عدد �سكان العامل
�إلى ثمانية مليارات ن�سمة وعندها �سيكون اثنان من كل
ثالثة �أ�شخا�ص من �سكان املدن �ضمن �أعداد اجلياع ،ومن هنا
حدث ثمة اتفاق عام يف الآراء بني العلماء والباحثني ب�ش�أن
الطريقة التي يجب �أن تتطور من خاللها الزراعة ا�ستجابة
لالجتاهات الدميوجرافية واالقت�صادية امللحة على العامل
كله ،ا�ضافة �إلى ارتفاع م�ستويات الدخل للأفراد وما �سي�ؤدى

رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد العربى للأ�سمدة
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
�شركة �أبو قري للأ�سمدة وال�صناعات الكيماوية
جمهورية م�صر العربية

�إلى خلق طلب عال وغري متكافئ على الأغذية ،ومبا يحتم
خالل ثالثة عقود حتقيق زيادة يف �إنتاج الأغذية بن�سبة
تفوق  %60عما هى عليه الآن.
وتتعدد �أنواع الأ�سمدة الكيماوية وتختلف كذلك فى حجم
انتاجها وا�ستهالكها طبق ًا لنوعها� ،إال �أن انتاج وا�ستهالك
الأ�سمدة الأزوتية يفوق بكثري انتاج وا�ستهالك باقى �أنوع
الأ�سمدة الأخرى .
ويرجع ذلك اال�ستخدام العالى لهذا النوع من الأ�سمدة �إلى
ا�ستخدامها فى انتاج املحا�صيل الأ�سا�سية على م�ستوى
العامل مثل :القمح ،الذرة ،القطن ،ق�صب ال�سكر.
وتعترب الأ�سمدة الكيماوية من م�ستلزمات االنتاج الهامة يف
العامل والتي ميكن ان ت�ؤثر بنوعيتها وتوقيت ا�ستخدامها
و�سعرها املنا�سب على االنتاجية الغذائية وتكاليف وعائد
االنتاج الزراعي.
وتتمتع �صناعة اال�سمدة ب�شكل عام باهمية ا�سرتاتيجية
حيث ان التو�سعات االفقية والر�أ�سية يف جمال االنتاج
الزراعي  -لتغطية االحتياجات الغذائية وال�صناعية للنمو
ال�سكاين املتزايد يف العامل  -توفر طلب م�ستمر ومتزايد
حيث اظهرت تقارير منظمة االغذية والزراعة لالمم املتحدة
 FAOان اال�ستخدام االمثل لال�سمدة �ساهم بزيادة انتاج
حما�صيل احلبوب بن�سبة . %55
ونظرا ملحدودية االرا�ضي القابلة للزراعة حمليا وعامليا
ف�إن دور اال�سمدة �سيتعاظم يف امل�ستقبل مدعوم بالزيادة
ال�سكانية يف العامل ب�شكل عام  .و�ست�ستمر الأ�سمدة العربية
باذن اهلل بتلبية حاجة ال�سوق العاملية للو�صول �إيل التميز
يف مكافحة اجلوع ومن اهلل التوفيق
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• االحتاد العربي للأ�سمدة منظمة عربية دولية� ،أ�س�س عام  1975ويعمل حتت مظلة جمل�س الوحدة االقت�صادية
العربية.
• ي�ضم االحتاد يف ع�ضويته امل�ؤ�س�سات وال�رشكات العربية العاملة يف جمال �صناعة وجتارة الأ�سمدة وخاماتها
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التكنولوجية يف جمال �صناعة الأ�سمدة و�إف�ساح املجال ملمثلي ال�رشكات العربية لتوطيد العالقات وتوثيقها فيما
بينها وامل�ؤ�س�سات واملنظمات وال�رشكات الدولية العاملة يف جمال �صناعة وجتارة وا�ستخدام الأ�سمدة.
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• تقدم املجلة فر�صة لالعالن عن ال�رشكات العاملة فى جماالت �صناعة وجتارة الأ�سمدة وامل�ستلزمات
الزراعية .ويتم االتفاق ب�ش�أنها مع �إدارة املجلة.
• جميع حقوق الطبع حمفوظة وال يجوز �إعادة الن�رش �أو الإقتبا�س من املواد املن�شورة على �صفحات هذه
املجلة دون الإ�شارة �إلى امل�صدر.
• ترحب الأمانة العامة بالإحتاد مب�ساهمة ال�سادة الباحثني والدار�سني واجلامعيني والكتاب املتخ�ص�صني فى
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ن�رشه وال تلتزم الأمانة العامة برد املو�ضوعات التى ال يتم ن�رشها �إلى �أ�صحابها.
• الأبحاث واملقاالت التى تن�رشها املجلة ال متثل ر�أى الإحتاد العربى للأ�سمدة �إال �إذا ذكر عك�س ذلك �رصاحة.
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ال�رشكات التون�سية ت�ست�ضيف

امل�ؤمتر الدويل التا�سع والع�رشون
لتكنولوجيا �صناعة الأ�سمدة

« متيز تكنولوجيا �صناعة الأ�سمدة العربية »
تون�س2016/10/13 – 11 :
نظم االحتاد العربي للأ�سمدة بالتعاون مع ال�رشكات التون�سية �أع�ضاء االحتاد م�ؤمتره
الدويل التا�سع والع�رشون لتكنولوجيا �صناعة الأ�سمدة يف مدينة تون�س خالل الفرتة من
� 13 – 11أكتوبر /ت�رشين  2016يف فندق  Regency Tunisبت�رشيف وح�ضور معايل
هالة �شيخ روحو  -وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة ،وحتت رعاية ودعم
ال�رشكات التون�سية التالية:
• �رشكة ف�سفاط قف�صة • املجمع الكيميائي التون�سي • ال�رشكة التون�سية الهندية للأ�سمدة
ناق�ش امل��ؤمت��ر ال��ذي يعقد على م��دار ثالثة
�أيام متتالية وخالل خم�س جل�سات تت�ضمن
 16ورق��ة عمل مت اختيارها بحيث روعي
يف اختيار الأوراق �شمول �صناعات الأ�سمدة
النيرتوجينية ،الفو�سفاتية والبوتا�سية ،تدور
حول املحاور التالية:
• جمال العمليات واالبتكار والتكنولوجيا
والبحث والتطوير.
• املعدات وال�صيانة.
• تر�شيد الطاقة.
• ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
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�شارك يف امل�ؤمتر �أكرث من ثالثمائة م�شارك ًا
من خمتلف دول العامل الذي يحظى باهتمام
كبري م��ن قبل ال�رشكات العربية والدولية
املتخ�ص�صة يف �صناعة الأ���س��م��دة ،حيث
�أ�صبحت كربيات ال�رشكات الدولية �صاحبة
التكنولوجيا ومنتجي املعدات والكيماويات
حري�صة على ح�ضور هذا امل�ؤمتر الدويل ،لكونه
فر�صة كبرية اللتقاء املخت�صني والعاملني يف
�صناعة الأ�سمدة مع �أقرانهم واطالعهم على
امل�ستجدات من خالل �أوراق العمل القطرية
لعر�ض خربة ال�رشكات يف جمال حماية البيئة

وال�صيانة الوقائية وتطوير �أ�ساليب الإنتاج.
و�صاحب امل��ؤمت��ر معر�ض ًا �صناعي ًا �شارك
فيه (� )12رشكة عربية ودولية من تون�س
ال�����س��ع��ودي��ة ،اي��ط��ال��ي��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا ،بلجيكا،
ال��دامن��ارك ،فرن�سا ،الهند ،هولندا ،ال�صني،
رو�سيا ،و�ستقوم تلك ال�رشكات بعر�ض �أحدث
ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا العاملية يف
كافة قطاعات �صناعة الأ�سمدة وما تقدمه من
خدمات فنية ومعدات هند�سية يف هذا امليدان.
ه��ذا ،وعقد على هام�ش امل��ؤمت��ر االجتماع
ال�ساد�س بعد املائة ملجل�س �إدارة االحت��اد
بالإ�ضافة �إلى اجتماعات اللجان املتخ�ص�صة:
ال��ل��ج��ن��ة االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة،
واج��ت��م��اع��ات جم��م��وع��ات العمل للتوا�صل
وال�شئون العامة والتدريب والت�أهيل.
افتتحت معايل الأ�ستاذة هالة �شيخ روحو
وزيرة الطاقة والتعدين والطاقات املتجددة

معايل الأ�ستاذة هالة �شيخ روحو
بجمهورية تون�س امل ��ؤمت��ر بكلمة رحبت
فيها بال�سادة احل�ضور يف وطنهم الثاين
تون�س و�أ�شادت يف كلمتها باحل�ضور الكبري
الذي يعك�س �أهمية �صناعة الأ�سمدة
و�أهميتها على اق��ت�����ص��ادات ال��دول
وانعكا�سها على االن��ت��اج ال��زراع��ي
وزي����ادة ال��غ�لات ال��زراع��ي��ة ،ودع��ت
معايل ال��وزي��رة �إل��ى تكاتف �صناع
الأ���س��م��دة ملواجهة التحديات التي
جتابه هذه ال�صناعة احليوية والعمل
على تطويرها والأخ��ذ بكل جديد يف
تكنولوجيا �صناعة الأ�سمدة وذلك
دعما للأمن الغذائي العاملي.
ثم تلى ذلك كلمة �سعادة الأ�ستاذ
رم�ضان �صويد الرئي�س املدير العام
ل�رشكة ف�سفاط قف�صة واملجمع الكيميائي
وال�رشكة التون�سية الهندية للأ�سمدة حيث
رحب يف كلمته قائال:
با�سمي اخلا�ص وبا�سم كافة �إط��ارات �رشكة
ف�سفاط قف�صة واملجمع الكيميائي التون�سي
وال�رشكة التون�سية الهندية للأ�سمدة وال�رشكات
العربية والأجنبية امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر
�أن �أرح��ب بال�سادة هالة �شيخ روح��و وزيرة
الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة وال�سيد

�سعادة الأ�ستاذ رم�ضان �صويد
ه��ا���ش��م احل��م��ي��دي ك��ات��ب ال��دول��ة للمناجم
ترحيبا خا�صا وذلك بتف�ضلهما بالإ�رشاف
على افتتاح فعاليات م�ؤمتر االحتاد العربي
للأ�سمدة يف دورته التا�سعة والع�رشون حول
تكنولوجيات �صناعة الأ�سمدة .ويعترب �إ�رشاف
كل من ال�سيدة الوزيرة وال�سيد كاتب الدولة
كع�ضوي حكومة على افتتاح �أ�شغال م�ؤمترنا
هذا ،ت�أكيد على ما توليه الدولة التون�سية من
�أولوية مطلقة لهذا القطاع املحوري لالقت�صاد

والتنمية يف بالدنا.
كما �أرح��ب بكم جميعا �ضيوفا وم�شاركني
وحما�رضين يف هذا امللتقى ون�شكر االحتاد
العربي للأ�سمدة على اختياره تون�س النعقاد
هذا امل�ؤمتر.
�أود يف امل�ستهل �أن �أعرب لكم عن مدى �أهمية
هذا امل�ؤمتر وما �سيفرزه من تو�صيات عملية
هامة مل�ستقبل قطاع الف�سفاط والأ�سمدة
يف اقت�صاديات بلداننا العربية باعتبار �أن
االهتمام ب�صناعة الأ�سمدة الف�سفاطية يتزايد
يوما بعد يوم من قبل اغلب دول العامل التي
تهتم ب�ش�أن الأم��ن ال��زراع��ي وه��ذا ما يجعل
الطلب على الأ�سمدة الكيمائية يح�ضى بعناية
فائقة يف الأ�سواق العاملية لذلك نحن اليوم
جمتمعون لنتدار�س �سويا واقع و�آفاق الف�سفاط
والأ�سمدة يف الدول الأع�ضاء لالحتاد العربي
للأ�سمدة على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي
وذلك �إميانا منا بالدور الريادي للقطاع يف
الن�سيج ال�صناعي وم�ساهمته يف النهو�ض
باالقت�صاديات الوطنية لكافة البلدان العربية
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الدكتور عبد الرحمن جواهري
املنتجة للف�سفاط والأ���س��م��دة باعتبار دور
القطاع يف الت�أثري على امل��ي��زان التجاري
وامل�ؤ�رشات االقت�صادية يف تلك الدول حيث
ي�ساهم القطاع يف بالدنا ب  3%من الناجت
الوطني اخلام و ب  % 10من مداخيل العملة
ال�صعبة وي��وف��ر ب�صفة مبا�رشة 26.500
موطن �شغل وترتقي كتلة الأجور �سنويا �إلى
 500مليون دينار تون�سي غري �أننا منر حاليا
ببع�ض ال�صعوبات على م�ستوى الإنتاج ونعمل
جاهدين بكل مثابرة وعزم للرجوع �إلى الن�سق
العادي لإنتاجنا وتب أو� املراتب الأول��ى يف
الإنتاج والت�سويق.
�إين �أود �أن �أغتنم ه��ذه املنا�سبة لأ�شكر كل
من �أ�سهم من قريب �أو بعيد وخا�صة االحتاد
العربي للأ�سمدة يف �إعداد وانعقاد هذا امل�ؤمتر
واجناز خمتلف حماوره العلمية والتكنولوجية
وتر�شيد الطاقة وال�صحة وال�سالمة والبيئة
و�أمتنى �أن يحقق هذا امل�ؤمتر �أهدافه املرجوة
يف النهو�ض بقطاعاتنا الإنتاجية ويكون
خري دافع �إلى النهو�ض مبجاالت اال�ستثمار
والتنمية يف قطاع �صناعة الأ�سمدة على
ال�صعيدين املحلي والعاملي.
ث��م �أل��ق��ى ���س��ع��ادة الدكتور عبد الرحمن
جواهري رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد – رئي�س
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الأ�ستاذ الهذيلي الكايف
االحتاد العاملي للأ�سمدة ورئي�س �رشكة اخلليج
ل�صناعة البرتوكيماويات ،كلمة مبنا�سبة
افتتاح امل�ؤمتر رحب فيها بت�رشيف معايل
الأ�ستاذة هالة �شيخ روحو افتتاح امل�ؤمتر كما
توجه بال�شكر واالمتنان لل�رشكات التون�سية
ور�ؤ���س��اءه��ا على رعايتهم للم�ؤمتر وك��رم
ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال كما �أ�شاد بالأمانة
العامة لالحتاد بح�سن تنظيم امل�ؤمتر كما
رحب فيها باجلمع الكبري الذي ح�رض امل�ؤمتر.

هذا ،وقد �أ�شار �سعادته يف كلمته �إلى
املكانة املرموقة التي حتتلها �صناعة
الأ�سمدة العربية على ال�صعيد الدويل،
إنتاج العربي
بلغت
فقد
ُ
�صادرات ال ِ
ْ
من الأ�سمدة يف الأ���س��واقِ العاملي ِة
����ص���ادرات ���ص��خ��ر الفو�سفات
م��ن
ُ
 64%وحام�ض الفو�سفوريك ،58%
وال�سوبر فو�سفات الثالثي ،42%
فيما و�صلت �صادرات الأمونيا 19%
وم��ن اليوريا  34%ه��ذا بالإ�ضافة
ُنتجات الأُخرى
�إلى امل
ِ
بن�سب متفاوتةٍ
ٍ
و�أ�سا�سيةٍ  ،على الرغم من كل تلك
التحديات التي تواجه هذه ال�صناعة احليوية.
ثم �ألقى �سعادة الأ�ستاذ الهذيلي الكايف
ممثل �صناعة الأ�سمدة التون�سية يف جمل�س
�إدارة االحتاد كلمة مبنا�سبة افتتاح امل�ؤمتر
رحب فيها مبعايل وزي��رة الطاقة واملناجم
تكرمت بافتتاح هذا
والطاقات املتج ّددة التي ّ
التحية والتقدير للمهند�سني
امل�ؤمتر ،وبتوجيه
ّ
�وج��ه بال�شكر
الأك ��ف ��اء وال��ب��اح��ث�ين ك��م��ا ت� ّ
والعرفان �إلى ال�رشكات الراعية لهذا امل�ؤمتر،
�رشكة ف�سفاط قف�صة ،املجمع الكيميائي
التون�سي ،ال�رشكة التون�سية الهندية للأ�سمدة.
املميز من
كما رحب بالنخبة ذات امل�ستوى
ّ
باحثني وخرباء.
ث��م �أ���ش��ار يف كلمته �أن امل���ؤمت��ر م��ن بني
ما يتناول ويناق�ش الأب��ح��اث وال� ّدرا���س��ات
الهند�سية لت�صميم معامل ت�صنيع الأ�سمدة،
ّ
مبختلف �أنواعها يف �أح�سن و�أف�ضل الظروف
املثلى ،مع مراعاة العن�رص الب�رشي الفاعل
البيئية
يف هذا املجال ،وتقل�ص من الب�صمة
ّ
لهذا الن�شاط ،م�ضيفا � ّأن الإع��داد للم�ؤمتر قد
مت ت�شكيل جلنة
بد أ� منذ ما يقارب ال�سنة حيث ّ
لتح�ضري هذا احلدث واملتابعة لل�ش�ؤون العلمية

واملداخالت ومراجعتها قبل تقدميها.
القوة يف
و�أك��د ال�سيد الكايف على �أن نقاط ّ
تكن يف اختيار مو ّفق للثالث حماور
امل�ؤمتر ّ
أهمية وقد
� ّأولهم تر�شيد الطاقة وما له من � ّ
يح�سب لها ح�ساب يف �إط��ار الهند�سة الفنية
على م�ستوى مراحل الت�صميم الأولى ،فجميع
القرارات الالحقة تبنى على �أ�سا�سها...حيث
حظى قطاع ال�صناعة ب�شكل عام باهتمام
كبري علما و�أ ّنه ي�ستهلك حوايل ثلث ا�ستهالك
النهائي للطاقة يف العامل ،وذلك بتخ�صي�ص
برامج له يف حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة
لق�صد الو�صول �إلى تنمية م�ستدامة.وانطالقا
أولوية التي حتتاج لإدارة كفاءة
من هذه ال ّ
للموارد والرثوات الطبيعية وا�ستخدام �أنظمة
نظيفة بيئيا مقبولة اقت�صاديا واجتماعيا ،ويف
�إطار تكامل �سيا�سة التنمية والطاقة والبيئة قد
أهمية العمل على تر�شيد ا�ستهالك الطاقة
بانت � ّ
يف القطاع ال�صناعي حيث �أثبتت التجارب
العلمية ازدي ��اد فر�ص و�إم��ك��ان��ات لتح�سني
كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف هذا القطاع .كما
الفعال للطاقة ب�أ ّنه
برهنت �أنظمة اال�ستخدام ّ
اقت�صادية عالية وا�سرتاتيجية
ذات ج��دوى
ّ
التحتية دون
البنية
وحت�سني
لبناء
ممتازة
ّ
احلاجة للزيادة يف ا�ستهالك الطاقة .و�أظهرت
ال ّدرا�سات التي �أجريت يف البلدان التي اتبعت
�سيا�سات �صارمة ب�ش�أن توجيه اال�ستخدام
الفعال للطاقةّ � ،أن هذه الإجراءات رغم كونها
ّ
اقت�صاديا
جمدية
ها
ن
�
أ
ال
�
إ
البداية
يف
مكلفة
ّ
ّ
ّ
لل�صناعات التي ت ّتبعها.
ال�صناعية
وتفيد درا�سات � ّأن يف املجاالت
ّ
وعند توليد الطاقة من ال��وق��ود ف ��إن الهدر
احلرارية املنبعثة ميكن
املتم ّثل يف الطاقة
ّ
اال�ستفادة منه يف التدفئة �أو يف الن�شاط
ال�صناعي .اال���س��ت��خ��دام التقليدي للطاقة

املوجود حاليا يف معظم امل�صانع ي�ستخدم
فعال ،فا�ستخدام
فقط ثالثون باملائة ب�شكل ّ
عملية
تقنيات دم��ج الطاقة واحل� ��رارة يف
ّ
الإنتاج ت�صل بفاعلية الطاقة امل�ستخدمة �إلى
ت�سعون باملائة.
� ّأما العراقيل التي ميكن �أن تواجه جهود كفاءة
الطاقة يف القطاع ال�صناعي تتم ّثل ب�صفة
عامة يف:
ــ عدم وجود �أهداف حم ّددة لتح�سني م�ستوى
وكفاءة الطاقة يف امل�صانع وذلك ما �أ ّدى
�إلى تثاقل ا�ستهالكها فيها.
مما ي�ساعد
ــ ّ
تدن �أ�سعار الوقود والكهرباء ّ
على عدم االهتمام بكفاءة الطاقة عند �رشاء
مع ّدات �صناعية.
ــ ا�ستخدام تقنيات قدمية يف امل�صانع.
ــ ندرة �سيا�سات ال ّداخلية لكفاءة الطاقة يف
امل�صانع.
ت�ص ّدى العامل منذ عقود موقفا �صعبا حيث
تعاين الأر���ض من رداءة البيئة املتولّدة عن
الن�شاطات املختلفة للإن�سان ،فرتدى بالتايل
ق�ضية البيئة مت ّثل
�إط��ار معي�شته و�أ�صبحت
ّ
أهمية �ضخمة انعقد وينعقد من �أجلها الكثري
� ّ
املحلية والدولية،
من امل�ؤمترات وامللتقيات
ّ
واعتنى بها مفكرون وعلماء وحتى عامة النا�س.
البيئة هي املكان الذي نعي�ش فيه ويحيط بنا:
الأر�ض واملاء والهوى و� ّإن ك ّل ما يحدث عن
طريق الب�رش من �أن�شطة تخ ّل بالنظام البيئي
يجر �إلى كوارث .و� ّإن ما يعي�شه العامل اليوم
ّ
من تطور �صناعي يف العديد من املجاالت
ال�صناعية �أ ّدى �إلى ظهور خملفات �أثرت �سلبا
على البيئة التي حتيط بنا.
مت بعث
ويف ظ��ل ت��ك��اث��ر ه���ذه ال��ت��ق��ل��ب��ات ّ
و�إن ��� ��ش ��اء م��ن��ظ��م��ات وم ��ؤ���س�����س��ات هدفها

حت�سي�س ال�����ص��ن��اع��ي�ين ب��ال��ب��ي��ئ��ة وحثهم
على اح�ترام��ه��ا و�أخ���ذ ال��ت��داب�ير ال�لازم��ة ال
�سيما ع��ن��د م��راح��ل الت�صميم والإن�����ش��اء.
�إذا ،ما هي الطرق ال�سليمة للحفاظ على البيئة
وما هي املعوقات التي تواجهها امل�صانع
وما هي الإج��راءات الالزمة يف التعامل مع
خملفات امل�صانع وغريها من �أ�سئلة كثرية
�سوف يركّ ز عليها ال�سادة اخلرباء والباحثني
من خالل مداخالتهم.
التطور التقني ال��ذي نعي�شه اليوم وما
� ّإن
ّ
تطور ال�صناعات ،تولّد عنه وفر من
الزمه من ّ
املخاطر التي يجب على الإن�سان التفطن لها
و�أخذ احلذر واحليطة من الوقوع يف م�سبباتها.
املهنية
� ّإن امل�صانع �أو غريها من امل�ؤ�س�سات
ّ
طبيعية للعامل من
هي يف ح ّد ذاتها بيئات غري
ّ
حيث ما يوجد فيها و�أقلّها مواد �سامة ،و�آالت
وجمموعة من الغازات و�سوائل ومواد �صلبة
والبع�ض منها خطري للغاية ،كما �أن ال�سالمة
املهنية هي م�س�ؤولية اجلميع وم�س�ؤولية كل
ّ
فرد يف موقع الإنتاج �أو العمل .ب�صفة عامة
وقد �أ�صبحت لل�سالمة املهنية �أنظمة يجب على
العاملني احرتامها حتى ميكن تاليف العديد
من خماطر العمل.
املهنية ال ب ّد من
ولكي تتح ّقق �أهداف ال�سالمة
ّ
أهمها :
املقومات من � ّ
ّ
جتمع ّ
ـ��ـ الت�صميم الفني ال�سليم املطابق لأ�س�س
الوقاية يف املن�ش�آت .
ــ التنفيذ املبني على الأ�س�س العلمية ال�سليمة
عند عملية الإن�شاء.
التطور،
م� ّ�رت ال�صيانة مبراحل خمتلفة من
ّ
ال�صناعية وح� ّت��ى وقت
فمع ب��داي��ة ال��ث��ورة
ّ
ق��ري��ب ك��ان �أ���س��ل��وب ال�صيانة ال�شائع هو
�أ�سلوب ر ّدة فعل مبعنى �أ ّن��ه بعدما تتعطل
امل��ع��دات نقوم ب�إ�صالحهاّ � ،أم ��ا �إذا كانت
يتم التدخل.
املع ّدات تعمل ب�شكل ّ
جيد ف�إ ّنه ال ّ
تبلغ التكلفة الر�أ�سمالية ملركبات امل�شاريع
ال�����ص��ن��اع��ي��ة يف م��ع��ظ��م الأح���ي���ان ماليني
الدوالرات ولذلك من البديه �أن تتم املحافظة
فعال
على املكونات املكلفة بو�ضع برنامج ّ
تهتم بجميع
ل�صيانة خمططة وم��درو���س��ة
ّ
مكونات امل�صنع بدون ا�ستثناء� .إال �أن العائق
ّ
يف بع�ض الأح��ي��ان ه��و �أن �إدارة املن�ش�آت
تتجاهل دور ال�صيانة بجميع �أنواعها:
وقائية ،عالجية ،خمطّ طة ،ا�سعافية �أو طارئة
ّ
ب�سبب تقلي�ص امل�رصوفات لوافر من الربح.
وتعتمد هذه املن�ش�آت على القيام بال�صيانة
اال�سعافية ولكن من �سوء احلظ تدفع �أ�ضعاف
ّ
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املهند�س حممد عبد اهلل زعني
مت توفريه من �أموال .لكن واحلمد هلل نالحظ
ما ّ
�أن امل�صنعني �أو بع�ضهم تنبه �إلى هذا اخلطر
وت��ط��ورت ر�ؤيتهم لل�صيانة لت�شمل جميع
�أن��واع��ه��ا ،باملعنى ال�صحيح �أي جملة من
�إجراءات تتمثل يف �سل�سلة عمليات متوا�صلة
يف الزمن والتي يتح ّتم القيام بها .وحت ّقق
ه��ذه اال�سرتاتيجية �ضمانا حل�سن الأداء
ينجر عنه من عائد اقت�صادي
والإنتاج وما
ّ
جراء
�أكرث ج��دوى ،وكذلك احل ّد من اخل�سارة ّ
ت��و ّق��ف الإن��ت��اج و�إع����ادة ت�شغيل امل��ع � ّدات.
التطور ال�صناعي
نحمل
ه��ذا وال يجوز �أن
ّ
ّ
املهنية و�أن ن�ضع كامل
م�س�ؤولية احل��وادث
ّ
اللوم عليه .وللظروف ال�صحية والنف�سية
للعامل دورا يف زيادة املخاطر ،وقلّة الرتكيز
والإهمال ولو ثواين قد تكون لوحدها كافية
حل��دوث الإ�صابة وجعل العامل يتو ّقف عن
العمل.
ثم �ألقى �سعادة املهند�س حممد عبد اهلل
زعني �أمني عام االحتاد العربي للأ�سمدة كلمة
توجه فيها جزيل بال�شكر لفرق العمل امل�ساندة
من �رشكة ف�سفاط قف�صة واملجمع الكيميائي
التون�سي وال�رشكة التون�سية الهندية للأ�سمدة،
وعلى ر�أ�سهم �سعادة اال�ستاذ الهذيلي الكايف
– على الدعم املتوا�صل لأن�شطة وفعاليات
االحت��اد العربي للأ�سمدة واحت�ضانها لهذا
امل��ؤمت��ر وح�سن تنظيمه ،م�ضيف ًا قائ ًال �إن
جتمعنا اليوم يف هذا امل�ؤمتر ليعك�س رغبتنا
جميع ًا يف ا�ستمرار تطوير ه��ذه ال�صناعة
اال�سرتاتيجية الهامة التي تتيح اال�ستغالل
الأمثل ملوارد الأمة ملا متثله من مدخل رئي�سي
ال غنى عنه لقطاع الزراعة امل�ستدامة وليعك�س
اهتمام وحر�ص العاملني يف جمال �صناعة
الأ�سمدة على مواجهة التحديات بانعكا�ساتها
االيجابية وال�سلبية على واقع الأمن الغذائي
وتوفري الطاقة الالزمة للتنمية امل�ستدامة.
وع ��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي تواجهها
ال�رشكات �أع�ضاء االحتاد �أ�شار �سعادة الأمني
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العام �أن �أهم هذه التحديات تدين وانخفا�ض
�أ�سعار الأ�سمدة عاملي ًا الأم��ر الذي ي�ستدعي
اج��راءات فنية واقت�صادية كبرية لعبور هذه
الأزمة ،وذلك بزيادة الربحية من خالل تقليل
كلفة االنتاج عن طريق:

املتطورة لقادة �صناعة الأ�سمدة العربية الذين
اثبتوا امكانيتهم على خو�ض التحدي لي�ضعوا
�صناعة الأ���س��م��دة العربية يف مكان ب��ارز
متكنها من قيادة ال�سوق العاملية يف الأنواع
الثالث من الأ�سمدة النيرتوجينية والفو�سفاتية
والبوتا�سية.

وذل��ك عن طريق حث ال�رشكات على زي��ادة
توا�صلها و�إت�صالها بال�رشكات الأخ ��رى
الأع�ضاء لتبادل اخل�برات واملعلومات يف
جم��ال ت�أهيل م�صانعهم وتطوير م�سالكها
التكنولوجيا والتو�سع يف طاقات م�صانعهم
ورف��ع وع��ي العاملني وزي ��ادة اطالعهم عن
طريق م�شاركاتهم الفعالة يف الور�ش التي
نقوم ب�أعدادها بالتعاون مع خرباء �رشكاتنا
الأع�ضاء ومع بيوت اخلربة العاملية.

رابع ًا و�أخرياً تر�شيد ا�ستهالك املواد الأولية
ومدخالت الإن��ت��اج وحت�سني اال�ستهالك
النوعي لها.

�أوال :زيادة الطاقة الإنتاجية

ثاني ًا :تر�شيد الطاقة

ي��درك االحت ��اد العربي للأ�سمدة �أن انتاج
الأ�سمدة هو جمال كثيف الطاقة حيث ي�ستهلك
ان��ت��اج الأ���س��م��دة  1.2%م��ن اج��م��ايل ن�سبة
الطاقة العاملية ،ولهذا يعترب توفري الطاقة من
العوامل الهامة لتح�سني اقت�صاديات م�صانع
الأ�سمدة وينعك�س على تقليل كلف االنتاج
وبالتايل �سعر املنتج مما ي ��ؤدي الى زيادة
الربحية التي تدعم ا�ستدامة م�صانعنا.

ثالث ًا :الت�شغيل ال�سليم

ل�ضمان ت�شغيل م�ستمر دون توقفات مفاجئة
مع ثبات وا�ستقرار م�ؤ�رشات الت�شغيل وذلك عن
طريق ت�شجيع �رشكاتنا الأع�ضاء على حت�سني
بيئة العمل وزي��ادة وعي العاملني ب�أهمية
ا�ستخدام معدات ال�سالمة والوقاية ال�شخ�صية
وتطبيق نظام �صارم لإدارة �سالمة العمليات
( ،)PSMوب��ال��ت��ايل تقليل �ساعات العمل
ال�ضائعة .وال بد يل �أن اذكر باعتزاز القدرات

ا�سمحوا يل ان اقدم ملحة موجزة لأهم ن�شاطات
واجنازات االحتاد العربي للأ�سمدة لهذا العام،
اوالً :على �صعيد الربامج التدريبية وور�ش
العمل املتخ�ص�صة مت تنفيذ الفعاليات التالية:
• ور�شه عمل:

Process and Maintenance Optimization

� 14-11أب����ري����ل (ن ��ي ��� ��س ��ان) – 2016
ال��ع��ق��ب��ة – امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة الها�شمية
قامت �رشكة ThysseenKrupp
 Industrial Solutionsو�رشكة PRAYON

بتنفيذ برنامج الور�شة وهما من ال�رشكات
الدولية الكربى يف هذا املجال.
متيزت ه��ذه الور�شة بعدد احل�ضور الكبري
والذي مل ي�سبق �أن ح�صل يف ور�ش االحتاد
ال�سابقة وق��د جت��اوز ع��دد احل�ضور اك�ثر من
مائة وع�رشون م�شارك ًا من ال�رشكات �أع�ضاء
االحتاد.
• ور�شه عمل:

““Process Safety Management
 26 – 24مايو� /أيار  – 2016 -دوله الكويت

ومت تنفيذ برنامج الور�شة على مدار ثالثة ايام
حيث ت�ضمنت قواعد و�أ�س�س نظم �إدارة �سالمة
العمليات ،مت �إع ��داد الور�شة بالتعاون مع

�رشكة �صناعة الكيماويات البرتولية ((PIC

وال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك) بالإ�ضافة لل�رشكة اال�ست�شارية الدولية
() DUPONT
• ور�شة عمل:

Energy Saving in Fertilizer Industry

� 31 - 29أغ�سط�س  :2016مراك�ش  -املغرب
ت�ضمن برنامج الور�شة عدد من املحا�رضات
املتميزة من قبل �سبعة �رشكات عاملية وهى:
 DUPONTالفرن�سية
 PRAYONالبلجيكية
 JACOBالأمريكية
 Thyssenkruppالأملانيا
 Stamicarbonالهولندية
 R&D Institute of Ureaالرو�سية
 Alexander Proudfootالإجنليزية

ثاني ًا :على �صعيد جمموعات العمل:
جمموعات العمل التابعه للجنة الفنية:
.1جمموعة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
ت�ضمنت اعمال املجموعة هذا العام االجنازات
التالية:
• ا�صدار كتيب �أف�ضل املمار�سات يف جمال
ال�صحة وال�سالمة والبيئة بال�رشكات الأع�ضاء
باالحتاد.
• ا���ص��دار كتيب “م�صفوفة �شاملة لإدارة
عمرة ال�صيانة الدورية من اجلوانب املتعلقة
بال�صحة وال�سالمة والبيئة”.
• ا�صدار تقرير �أداء �سنوي لل�رشكات الأع�ضاء
يف جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
• تنظيم حلقه عمل مل��دة ي��وم واح���د يف
جمهورية م�رص العربية لتعريف ادارات

ال�رشكات امل�رصية بامل�سئولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات.
.2جمموعه تر�شيد الطاقة
اجنزت املجموعة خالل عام  2016الربامج
التالية:
• برنامج التدقيق الذاتي لإدارة تر�شيد الطاقة.
• ا�صدار كتيب ثقافه الطاقة باللغة االجنليزية
واللغة العربية.
• اع��داد قواعد البيانات مل�رشوعات تر�شيد
الطاقة بال�رشكات الأع�ضاء.
• �إ�صدار جملد اجنازات املجموعة
.3جمموعه العمليات وال�صيانة
.4جمموعة التدريب والت�أهيل
حيثبد�أت�أعمالهمابعدمنت�صفالعاماحلايل
جمموعات العمل التابعة للأمانة العامة
.5جمموعة االعالم والتوا�صل
• �إ���ص��دار كتيب املبادئ التوجيهية لهوية
ال�رشكات.
• �إعداد قاعدة بيانات للإعالم وال�صحافة يف
الدول العربية.
• تنظيم ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي ح��ول م��ه��ارات
التوا�صل االجتماعي.
• �إ�صدار جملد اجنازات املجموعة.
جمموعات العمل التابعة للجنة االقت�صادية
.6جمموعة العمل الزراعية
كان من اهم اجنازاتها خالل هذا العام:
• ا�صدار كتاب حول :املبادئ االربعة للإدارة
املتكاملة للعنا�رص الغذائية للنبات 4R
• ور�شة عمل الوعى ال�سمادي وحتليل الرتبة

وامل�شاركة بالقوافل الزراعية باململكة املغربية
ال��ق��ي��ام ب����إع���داد ق��اع��دة ب��ي��ان��ات مل��راك��ز
ال��ب��ح��وث ال ��زراع ��ي ��ة يف ال ��وط ��ن ال��ع��رب��ي.
هذا وقد جنح االحتاد العربي للأ�سمدة بف�ضل
اهلل تعالى ثم بالتعاون مع �رشكات الأع�ضاء
يف البدء بنقل هذه التجربة العربية الرائدة
الناجحة من اململكة املغربية ال�شقيقة الى
ربوع الوطن العربي حيث بد�أ االحتاد بتنفيذ
�أول القافلة الزراعية بجمهوريه م�رص العربية
خالل �شهر ابريل (ن�سيان) وقد حالفها النجاح
واحلمد هلل.
اليوم وبف�ضل جهود �رشكة �سابك املوقرة
وم��واف��ق��ة وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة
ال�سعودية يقوم االحت ��اد العربي للأ�سمدة
بامل�ساهمة يف بت�سيري �أربعة قوافل زراعية للتمر
والنخيل :قافلة الريا�ض ،ثم قافلة االح�ساء،
ثم قافلة الق�صيم  ،ثم قافلة املدينة املنورة.
ثم �ستكون لنا قافلة يف �سلطنة ُعمان ان
�شاء اهلل ،حيث �أثمرت جهود ال�رشكة ال ُعمانية
الهندية لل�سماد (�أوميفكو) املوقرة با�ستح�صال
موافقة معايل وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
ل�سلطنة ُعمان على �إقامة هذه القافلة وقد مت
حتديد مكان وزم��ان ون��وع املح�صول لهذه
القافلة وت�شكيل فريق عمل للتنفيذ.
ونحن ب�صدد املبا�رشة يف التهي�ؤ لقوافل �أخرى
رمبا �ستكون القادمة يف تون�س مث ًال ثم �إلى
باقي الدول العربية ان �شاء اهلل.
يف ختام كلمته توجه املهند�س حممد عبد
اهلل زعني بال�شكر والتقدير ملعايل اال�ستاذة
هالة �شيخ روح��و – وزي��ر الطاقة واملناجم
والطاقات املتجددة – لت�رشيف هذا احلفل
الكرمي بح�ضورها وللرعاية الكرمية لراعاه
امل�ؤمتر ،جمدداً عميق ال�شكر والتقدير ل�رشكة
ف�سفاط قف�صة واملجمع الكيميائي التون�سي
خا�ص ًا بال�شكر �سعادة الأ�ستاذ رم�ضان �صويد
 الرئي�س املدير العام  -و�سعادة الأ�ستاذالهذيلي الكايف � -سعادة اال�ستاذ الهادي
الفخفاخ ،والفريق املعاون على الدعم املتميز
وامل�����س��ان��دة واخل��ط��وات التنظيمية وح�سن
اال�ستقبال مم��ا �سيكون ل��ه عظيم الأث ��ر يف
اجناح هذه التظاهرة الفنية الدولية الهامة ،ثم
تقدم �سعادة الأمني العام بال�شكر �إلى �سعادة
الدكتور عبد الرحمن جواهري رئي�س جمل�س
�إدارة االحت ��اد ،و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء
جمل�س �إدارة االحت��اد املحرتمني ،وجلميع
ال�سادة احل�ضور.
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ملف العدد
خالل الأيام الثالثة للم�ؤمتر مت عر�ض العديد من �أوراق العمل والتى قدمها عدد من اخلرباء
: من ال�رشكات العربية والعاملية للأ�سمدة وهى كالتالى

يوجد ملخ�صات لهذه الأوراق فى اجلزء الآخر من املجلة باللغة االجنليزية

�أوراق عمل امل�ؤمتر

Innovative Process Equipment and Technologies for
Phosphate Beneficiation
Scott Turner
Manager Ore Testing &
Benefication
Jacobs Engineering, USA

How to advance your urea
production: practical case
studies
Eelco Mostert
(Sales & Service Manager)
Stamicarbon, The Netherlands

DH Phosphoric Acid Plant
Conversion to HH – Focus
on High CO2 Phosphate
Malik Aqel
Phosphate Process Technology Expert thyssenkrupp Industrial Solutions, Germany

Topsoe Furnace Manager
system benefits for ammonia producers
Hakon Juel Hansen
Haldor Topsoe A/S, Denmark

MicroMist Venturi Scrubbing; the best available
technique for emission prevention in urea production
Wilfried Dirkx
(Licensing Manager),
Stamicarbon, The Netherlands

Extension of Urea reactor
remaining life time
Panshin Artem
Head of Group of Corrosion
Inspection & Welding
NIIK (R&D Institute of
Urea), Russia

Troubleshooting Urea Load
Limitation – How Misleading the Process Indications
Could Be
A. Munem Alnajjar
Urea Plant Superintendent,
B. GPIC , Bahrain

GCT – SIAPE Process in TSP
Production
Heidi Saidi
GCT, Tunis

Stewardship for Improving Potash
Quality Strategic Implementation: “Conversion from Dynamic
to Static Fluidized Bed Cooler”
Alaa Alomari
Process Specialist,
APC - Jordan

Greening bulk handling
and transportation
Marco Bertorelle
Chief Operating Officer,
BEDESCHI, Italy

Treatment of Malodorous
Gases in Phosphoric Acid
Plant
Houcine El Mitri
GCT, Tunis

Syngas Compressor Performance
Improvement
by Makeup Gas Suction
Chiller Installation
Nayif A. Al-Fard
Al-Bayroni, S. Arabia

New Generation Low Temperature Shift Catalyst
from Clariant
P. Kumar
Technical Director
Clariant, Bahrain

The FORMOX™ integrated
UFC process
Malika Oukhedou
Key Account Manager,
Johnson Matthey Plc,
Sweden

Innovative developments
in high temperature shift
catalysis
Johan Jönsson
Haldor Topsoe A/S,
Denmark

Utilization of Excess CO2
from Sabic Affiliates
Metib Al Solamy
Operation Manager
SAFCO, S. Arabia
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�شكر وتقدير
تقديرا ملعايل الأ�ستاذة هالة �شيخ روحو وزيرة الطاقة
والتعدين والطاقات املتجددة باجلمهورية التون�سية،
قام �سعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري رئي�س جمل�س
�إدارة االحتاد بتقدمي درع االحتاد ملعايل الوزيرة.

تقديرا لدعمهم وم�ساندتهم الدائمة لأن�شطة االحت��اد
العربي للأ�سمدة ق��ام �سعادة الدكتور عبد الرحمن
جواهري رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد بتقدمي درع االحتاد
ل�سعادة الأ�ستاذ رم�ضان �صويد الرئي�س املدير العام
ل�رشكة ف�سفاط قف�صة واملجمع الكيميائي التون�سي
وال�رشكة التون�سية الهندية للأ�سمدة

هذا ،وكما جرت عادة االحتاد العربي للأ�سمدة تكرمي ال�سادة �أع�ضاد جمل�سه املوقر ،عرفانا وتقديرا لهم من االحتاد مبا قدموه من م�ساهمة
فعالة ودعم �صادق مما كان له الأثر الكبري يف اجناح م�سريته طوال تواجدهم يف املجل�س،
قام �سعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد بتقدمي درع االحتاد ل�سعادة املهند�س خليفة ال�سويدي (دولة قطر)
ول�سعادة املهند�س خالد املانع (اململكة العربية ال�سعودية).
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اجتماعات

�إجتماع جمل�س �إدارة االحتاد
عقد االحتاد العربي للأ�سمدة اجتماع جمل�س الإدارة ال�ساد�س بعد
املائة ،يوم الثالثاء املوافق � 11أكتوبر (ت�رشين �أول) 2016م ،وذلك
يف تون�س العا�صمة ،برئا�سة �سعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري الذي
رحب �سعادته ب�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة املوقرين مقدم ًا
عميق ال�شكر واالمتنان لدعمهم امل�ستمر واملتوا�صل لالحتاد ،وتف�ضل
�سعادته بتقدمي ال�شكر والعرفان ملمثل القطر التون�سي وللجمهورية
التون�سية وال�رشكات التون�سية لتف�ضلهم باحت�ضان امل�ؤمتر الفني
واالجتماعات امل�صاحبة ،كما وجه ال�شكر والتقدير ل�سعادة الأمني
العام وجميع موظفي الأمانة العامة للجهود الكبرية املبذولة واملهنية
العالية يف ح�سن التنظيم والرتتيب املتميز للم�ؤمتر الفني واالجتماعات
امل�صاحبة له
هذا ،وخالل االجتماع متت امل�صادقة على حم�رض اجتماع اجلل�سة رقم
 105املنعقد يوم الأحد بتاريخ  2016/05/29يف العا�صمة الرو�سية
مو�سكو
وعر�ض نتائج اجتماعي اللجنتني املتخ�ص�صتني :اللجنة الفنية
واالقت�صادية يوم  .2016/10/10وقد �أو�صت اللجنة الفنية ب�إعادة
ت�شكيل جمموعتي عمل تر�شيد الطاقة وال�سالمة وال�صحة املهنية نظراً
ملرور عامني على ت�شكيلهما ح�سب مواثيق املجاميع ،بالإ�ضافة �إلى
تنفيذ برنامج اعداد مدققي الطاقة خالل عام  2017ملن يرغب من
ال�رشكات االع�ضاء.
ورحب املجل�س لإ�صدار املطبوعات ومنها كتيب �أف�ضل املمار�سات
يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة بال�رشكات االع�ضاء ،كما وافق
املجل�س على ا�صدار تقرير اداء �سنوى لعام  2015لل�رشكات االع�ضاء
يف جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وعلى تنظيم حلقات عمل ملدة
يوم واحد فى االقطار العربية لتعريف ادارات ال�رشكات بامل�سئولية
بال�رشكات .كما وافق املجل�س على تنفيذ عدد  4ور�ش عمل فنية
تخ�ص�صية يف جماالت ال�صيانة والت�شغيل وال�سالمة وال�صحة املهنية
خالل عام  2017يتفق عليهم باالجتماع القادم.
وفيما يخ�ص اللجنة االقت�صادية �أكد املجل�س على دعم الأمانة العامة
للإ�ستمرار بالقوافل الزراعية وتعميمها على الدول العربية الأخرى
وبدعم من جمل�س �إدارة االحتاد املوقر وتفعيل االت�صال بني ال�رشكات
العربية االع�ضاء والوزارات الزراعية للم�شاركة يف هذا الن�شاط ،مع
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توجيه الدعوة ملمثلي الفالحني واجلمعيات الزراعية حل�ضور هذه
الفاعليات يف الدول املختلفة لال�ستفادة منها والتعرف على اهمية
تطبيقها ،وتقوم االمانة العامة بتقدمي تقرير عن نتائج القوافل
الزراعية لال�ستفادة منها.
كما �أخذ املجل�س بتو�صية اللجنة االقت�صادية وتكليف الأمانة العامة
ب�إعداد درا�سة امكانية التعاون بني ال�رشكات االع�ضاء يف ان�شاء كيان
للتعاون يف جميع املجاالت ،وبالتن�سيق مع اللجنة االقت�صادية وميكن
�أن ت�ستعني الأمانة العامة مبكاتب ا�ست�شارية دولية لو�ضع �إطار لهذه
الدرا�سة ،وتعر�ض على املجل�س يف اجتماعه القادم ،كما �أخذ املجل�س
بتو�صية اللجنة االقت�صادية لدعوة ممثلي الدول العربية الزراعية
الكبرية والغري منتجة للأ�سمدة للم�شاركة باجتماعات اللجنتني
املتخ�ص�صتني على �أن تقدم الأمانة العامة درا�سة تو�صي فيها ب�أ�سماء
الدول وال�رشكات وتعر�ض على املجل�س يف االجتماع القادم – ان �شاء
اهلل.
وفيما يخ�ص امللتقى الدويل للأ�سمدة قرر املجل�س تثبيت موعد ومكان
امللتقى يف الأ�سبوع الأول من �شهر فرباير يف القاهرة وملدة �أربع
�سنوات متتالية .كما وافق جمل�س �إدارة االحتاد على عقد ور�شة عمل يف
البحرين حتت عنوان:
Fertilizer Economics & Future Challenges

ووافق على تقدمي الورقة املقدمة من �رشكة � GPICضمن فعاليات
ور�شة العمل الزراعية باململكة العربية ال�سعودية
اطلع املجل�س الكرمي على املذكرة املقدمة من �سعادة الأمني العام
بخ�صو�ص امل�ستجدات على الع�ضوية ووافق على ان�ضمام ال�رشكات
التالية لع�ضوية االحتاد:
ع�ضو منت�سب  -ال�سودان • Giad Industries Group
�رشكة منتجة للأ�سمدة يف طور الت�أ�سي�س والإن�شاء
• Target Multi Activities Co
ع�ضو م�ؤازر ال�سودان  -توريد انواع خمتلفة من الأ�سمدة الزراعية
ال�سعودية • Global Co. for Chemical Ind.
ع�ضوم�ؤازر
م�صنع مل�ضافات الأ�سمدة مانع التكتل ،مانع الرغوة ،حتبيب اليوريا،
مواد مكافحة الغبار

ح�رض االجتماع �أ�صحاب ال�سعادة/

�رشكة بيت الأردن للأ�سمدة والكيماويات اال�سمدة ،ع�ضو م�ؤازر • -
الأردن
اخلدمات اللوج�ستية كالتغليف وال�شحن للأ�سمدة واملواد العلفية
والعامة
قرر جمل�س �إدارة االحتاد:

• املوافقة على النتائج املالية املتوقعة لعام  2016حلني �صدور
امليزانية اخلتامية يف  2016/12/31بعد �إكمال مراجعتها من مراقب
احل�سابات ،وعلى م�رشوع اخلطة ال�سنوية واملوازنة التقديرية لعام
.2017

• انتخاب �سعادة الكيميائي �سعد �أبو املعاطي رئي�س ًا لدورة 2017

وا�ستمرار �سعادة اال�ستاذ جمال الدين بن�صاري نائب ًا لرئي�س املجل�س
لدورة  ، 2017وله �أحقية برئا�سة املجل�س يف عام .2018

• انتخاب �سعادة الدكتور �شفيق الأ�شقر (ع�ضو الأردن) رئي�س ًا للجنة
االقت�صادية و�سعادة املهند�س عبد الرحمن ال�سويدي (ع�ضو قطر)
رئي�س ًا للجنة الفنية.

�سعادة الدكتور /عبد الرحمن جواهري
رئي�س املجل�س

البحرين

املهند�س /جمال الدين بن�صارى
نائب رئي�س املجل�س

املغرب

ال�سيد /الهذيلي الكايف
ع�ضو املجل�س

تون�س

الكيميائي � /سعد �أبو املعاطي
ع�ضو املجل�س	

م�رص

املهند�س /خالد املانع
ع�ضو املجل�س

ال�سعودية

املهند�س /عادل كرمي كاك
ع�ضو املجل�س

العراق

�سعادة الدكتور� /شفيق الأ�شقر
ع�ضو املجل�س

الأردن

�سعادة الأ�ستاذ /ميلود لوحي�شي
ع�ضو املجل�س

اجلزائر

املهند�س /جمبل ال�شمري
ع�ضو املجل�س	

الكويت

اال�ستاذ /عبد الرحمن ال�سويدي
ع�ضو املجل�س	

قطر

الدكتور /عو�ض ال�صابر
ممثل ع�ضو املجل�س

ليبيا

املهند�س /حممد عبد اهلل زعني
الأمني العام

الأمانة العامة
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اجتماعات

اجتماع اللجنة االقت�صادية

عقدت اللجنة االقت�صادية لالحتاد اجتماعها التا�سع واخلم�سون بتون�س
يوم االثنني املوافق  - 2016/10/10افتتح االجتماع �سعادة املهند�س
خالد املانع – ع�ضو جمل�س ادارة االحتاد ورئي�س اللجنة االقت�صادية
– مرحب ًا بال�سيد املهند�س حممد عبداهلل زعني ،االمني العام وبال�سادة
اع�ضاء اللجنة وقدم �سيادته ال�شكر والتقدير لل�رشكات التون�سية اع�ضاء
االحتاد على اجلهود والدعم املقدم وا�ست�ضافة فاعليات امل�ؤمتر الفني.

�أهم املو�ضوعات التي ناق�شتها اللجنة ما يلي:

�أو ًال :ا�ستعرا�ض قرارات جمل�س االدارة املتعلقة باالجتماع الثانى
واخلم�سون للجنة االقت�صادية وامل�صادقة علي حم�رض االجتماع
ثاني ًا :جمموعة العمل الزراعية
• امللتقى الدولى ال�سنوى الثالث و الع�رشون لال�سمدة 31 :2017
يناير –  2فرباير
• مامت اجنازه خالل عام 2016
�أو ًال القوافل الزراعية:
 التعاون مع �رشكة ايفرجرو وتنفيذ اولى القوافل الزراعية فىجمهورية م�رص العربية خالل �شهر ابريل 2016
 التعاون مع �رشكة �سابك ووزارة البيئة واملياه والزراعة لتنظيموتنفيذ �أولى القوافل الزراعية باململكة العربية ال�سعودية (4
قوافل ) :قافلة الريا�ض ،قافلة الأح�ساء ،قافلة الق�صيم ،قافلة
املدينة املنورة
• ور�شة العمل الزراعية :العنا�رص الغذائية واالقت�صاد الزراعى لغري
املتخ�ص�صني :خالل الفرتة من 2016/11/15-13
• خطة عمل جمموعة العمل الزراعية لعام 2017
اوال :القوافل الزراعية
ــ التعاون مع �رشكتى ابوقري لال�سمدة والن�رص للكيماويات
الو�سيطة لتنظيم وتنفيذ القافلة فى احدى حمافظات جمهورية
م�رص العربية
ــ التعاون مع �رشكة  OMIFCOوا�ستح�صال املوافقة الكرمية
من معالى وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية فى �سلطنة عمان على
اقامة القوافل الزراعية بال�سلطنة
ــ التعاون مع املجمع الكيميائى التون�سى  GCTوا�ستح�صال
موافقة االحتاد العام للفالحني والتعاونيني الزراعيني العرب على
امكانية عقد فعالية القوافل الزراعية فى اجلمهورية التون�سية
ثالث ًا :اال�صدارات واملطبوعات
• مت ا�ستعرا�ض التقرير الإح�صائي ال�سنوي لعام 2016
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ح�رض االجتماع ال�سادة:
رئي�س اللجنة
املهند�س خالد املانع
ال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)

ال�سعودية

�رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات

البحرين

ال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)

ال�سعودية

�رشكة �صناعة الكيماويات البرتولية

الكويت

املجمع الكيمائي التون�سي

تون�س

ال�رشكة العمانية الهندية للأ�سمدة

�سلطنة عمان

ال�رشكة الهندية االردنية للكيماويات

الأردن

املهند�س يو�سف فخرو

ال�سيد خالد املقبل

املهند�س احمد املال

ال�سيد �سهيل القنونى

ال�سيد طالل العرميى

املهند�س ابراهيم الروا�شدة

املهند�س حمدى جابر عبد احلميد

�رشكة ابوقري لال�سمدة

ال�سيد  /جميل حبيب ميخائيل

�رشكة حلوان للأ�سمدة

ال�سيد /هانى كمال

ال�رشكة امل�رصية لل�صناعات اال�سا�سية

املهند�س /حممد كمال الدين حممد نا�رص

�رشكة الن�رص للأ�سمدة وال�صناعات الكيماوية

املهند�س نبيل حممد �سعيد مكاوى

�رشكة الدلتا للأ�سمدة

ال�سيد � /سيد حممد ح�سن حمدان
�رشكة كيما		
		
ال�سيد يا�رس خريي
		
االحتاد العربي لال�سمدة

م�رص
م�رص
م�رص
م�رص
م�رص
م�رص
الأمانة العامة

اجتماع اللجنة الفنية

عقدت اللجنة الفنية لالحتاد اجتماعها التا�سع واخلم�سون مبدينة
تون�س يوم االثنني املوافق ،2016/10/10 :افتتح االجتماع �سعادة
الكيميائي �سعد �أبو املعاطي – ع�ضو جمل�س ادارة االحتاد ورئي�س
اللجنه الفنية مرحبا باملهند�س حممد عبد اهلل – االمني العام -
وب�أع�ضاء اللجنة الفنية
ثم تطرق �سيادته الى ن�شاطات اللجان املتخ�ص�صة لالحتاد وجمموعات
العمل املنبثتقه منها :تر�شيد الطاقة – ال�صحة وال�سالمة والبيئة –
العمليات وال�صيانة – التدريب والتطوير  -و�أثرها يف اثراء ن�شاطات
االنحاد وم�ساهمتها يف تبادل اخلربات وتقدمي اخلدمات الفنية الى
ال�رشكات الأع�ضاء مما ي�سهم يف دفع العملية االنتاجية .وقدم �سيادته
ال�شكر والتقدير لأع�ضاء اللجنة وجمموعات العمل على جهدهم يف
متابعه وتنفيذ اخلطط املوكله اليهم.

�أهم املو�ضوعات التي ناق�شتها اللجنة ما يلي:

اوال:ا�ستعرا�ض قرارات جمل�س اداره االحتاد املتعلقه باالجتماع الثامن
واخلم�سون للجنة الفنية وامل�صادقة على حم�رض االجتماع
ثانيا :جمموعة عمل تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف م�صانع اال�سمدة :
اخلطط التنفيذية للمجموعة
• برنامج التدقيق الذاتي من �رشكه  DNVوتعميمه على ال�رشكات
االع�ضاء
• ا�صدار كتيب ثقافه الطاقه باللغه االجنليزيه واللغه العربيه
• اعداد قواعد البيانات مل�رشوعات تر�شيد الطاقه بال�رشكات االع�ضاء
ثالثا :جمموعة عمل ال�سالمة وال�صحة والبيئة :اخلطط التنفيذية
للمجموعة
• اعداد كتيب « اف�ضل املمار�سات يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة
بال�رشكات االع�ضاء باالحتاد»
• تنظيم حلقه عمل ملده يوم واحد يف القطر امل�رصي لتعريف ادارات
ال�رشكات امل�رصيه بامل�سئوليه االجتماعيه للم�ؤ�س�سات
• ا�صدار كتيب « م�صفوفة �شاملة الدارة عمرة ال�صيانه الدورية من
اجلوانب املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة «
• اعداد تقرير اداء �سنوى لل�رشكات االع�ضاء يف جماالت ال�صحة
وال�سالمة والبيئة لعام 2015
رابعا :جمموعة عمل العمليات وال�صيانه :اخلطط التنفيذية
• تبادل اخلربات بني ال�رشكات االع�ضاء – Knolwdge Sharing
• العمل على تقدمي الدعم وامل�شوره الفنيه للم�شاكل املتعلقه بال�صيانه
والعمليات بال�رشكات االع�ضاء
خام�سا :درا�ساتاحلالهاملتميزة� /أف�ضلاملمار�ساتيفال�رشكاتالأع�ضاء
حيث مت و�ضع كافه درا�سات احلاله التى قدمت خالل عامي 2015-
 2016وكذلك ا�ستمارات الدرو�س امل�ستفادة على موقع اللجنه الفنية
مبوقع االمانه العامه لالحتاد باالنرتنت

ح�رض االجتماع ال�سادة :
�سعاده الكيميائي � /سعد ابو املعاطي

م�رص

�رشكة ابو قري لال�سمدة

املهند�س  /عبد املنعم النجار

البحرين

�رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات

املهند�س  /جمال عمرية

االردن

�رشكة البوتا�س العربية

املهند�س  /ماهر الداللعه

االردن

�رشكه مناجم الفو�سفات االردنيه

املهند�س  /في�صل ال�شهراين

ال�سعوديه

�رشكة �سابك

املهند�س  /حممد �سعيد امل�رسوري

�سلطنة عمان

ال�رشكة العمانية الهندية لل�سماد

املهند�س /ب�شري بن �سامل

تون�س

املجمع الكيميائي التون�سي

املهند�س  /حميد ق�شار

جمموعة املكتب ال�رشيف للفو�سفاط

املغرب

			
املهند�س  /عيد احلوت

م�رص

�رشكه كيما

املهند�س  /نبيل مكاوي

م�رص

�رشكه الدلتا لال�سمده

املهند�س  /عادل حممد املهدي

�رشكة م�رص لإنتاج اال�سمدة– موبكو	

م�رص

املهند�س  /ابراهيم نيازي

م�رص

�رشكة ابو قري للأ�سمدة

املهند�س  /حممد حممود علي

الأمانة العامة

االحتاد العربي للأ�سمدة
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على هام�ش امللتقى الإ�سرتاتيجي للإحتاد العاملي للأ�سمدة

ً
إجتماعا
جمل�س الإدارة يعقد �
برئا�سة الدكتور عبدالرحمن جواهري
ت��ر�أ���س ال��دك��ت��ور عبدالرحمن جواهري
رئي�س الإحتاد العاملي للأ�سمدة� ،إجتماع ًا
ملجل�س �إدارة االحتاد كما تر�أ�س �إجتماعي
جمموعة الإدارة التنفيذية واللجنة
التنفيذية ل�ل�إحت��اد ،وذل��ك على هام�ش
�أع��م��ال امللتقى الإ���س�تراجت��ي ال��ذي ُعقد
مبدينة دب��ي ب��دول��ة الإم����ارات العربية
امل��ت��ح��دة خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن 29 - 26
نوفمرب اجلاري.
و�شهدت الإجتماعات مراجعة �شاملة
لتقارير اللجان ،ودرا�سة توقعات الأ�سواق
من حيث ميزان العر�ض والطلب يف الفرتة
القادمة على املدى املتو�سط وت�أثري ذلك
على توجهات الأ���س��واق .كما مت و�ضع
اخلطط امل�ستقبلية لتكنولوجيا الت�صنيع
وزي��ادة الإنتاج مع مراعاة الرت�شيد يف
�إ�ستهالك الطاقة وتعزيز ال�صحة وال�سالمة
واملحافظة على البيئة.
كما �شهدت الإجتماعات كذلك حتديد
�سمات الأداء اجليد لنظم الأغذية والزراعة
العاملية امل�ستدامة وبلورة فهم م�شرتك
للموارد وخ��دم��ات النظم الإيكولوجية
وال��ت��أث�يرات الإجتماعية والإقت�صادية
الالزمة لبناء القدرة على التكيف يف هذه
النظم والأ�سواق التي تخدمها حيث ُتعد
هذه املبادئ املجموعة الأولى من مبادئ
العمل التطوعي العاملي لقطاع الأغذية
والزراعة.
مت
وخ�ل�ال �إج��ت��م��اع جمل�س الإدارةّ ،
�إنتخاب كل من معايل الأ�ستاذ جمال
�أح��م��د ال����صراي��رة ،رئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة البوتا�س العربية الأردنية ،و�سعادة
املهند�س خالد �صالح املديفر الرئي�س
التنفيذي ،وع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة
معادن ال�سعودية �أع�ضاء ُجدد يف جمل�س
الإدارة ب��الإج��م��اع لريتفع ب��ذل��ك عدد
املقاعد املمنوحة مبجل�س �إدارة الإحتاد
العاملي للأ�سمدة �إلى خم�سة مقاعد مبا
يف ذلك مقعد رئي�س الإحتاد الذي ي�شغله
الدكتور عبدالرحمن جواهري.
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�إنتخاب  5قياديني من
الدول العربية �أع�ضاء
يف جمل�س �إدارة الإحتاد
العاملي للأ�سمدة
وكان الدكتور عبدالرحمن جواهري رئي�س
ل�صناعة البرتوكيماويات
�رشكة اخلليج
ّ
ورئي�س الإحت���اد العاملي للأ�سمدة قد
�إفتتح املنتدى الإ�سرتاجتي بكلمة �أ�شاد
خاللها بعقد امللتقيات وامل�ؤمترات التي
تتيح لأع�ضاء الإحت ��اد فر�صة الإلتقاء
لتبادل اخل�ب�رات وامل��ع��ل��وم��ات وتعزيز
ال�صالت والروابط بني االع�ضاء والهيئات
أهمية
الأخ ��رى ذات ال�صلة ،كما ن� ّ�وه ب� ّ
املوقع الإلكرتوين الذي �ساهم يف توفري
قاعدة معلوماتية �شاملة ،تتيح للمهتمني
والباحثني والعاملني يف جمال الأ�سم ّدة
فر�صة الو�صول �إلى املعلومات املطلوبة،
ومتابعة التقارير والإح�صائيات املتعلقة
ّ
بهذه ال�صناعة.
و�شدد الدكتور جواهري يف كلمته على
الأهمية امل��ت��زاي��دة التي باتت ت�شكلها
�صناعة الأ�سمدة على م�ستوى العامل ب�أ�رسه
وذلك لكونها العن�رص الأهم بل الأ�سا�سي يف
توفري الغذاء الذي يعتمد عليه �سكان العامل.
ُي�شار �إل��ى �أن االحت��اد ال��دويل مل�صنعي
الأ�سمدة ين�ضم حتت ع�ضويته العديد من
ال�رشكات الكربى من �شتى دول العامل.
ويحظى م�صنعو الأ���س��م��دة يف الوطن
العربي من دول اخلليج العربية وم�رص
وليبيا و�سوريا والأردن بح�ضور جيد يف
الإحت��اد� ،إذ تعترب هذه ال��دول من الدول
امل�صنعة للأ�سمدة النيرتوجينية ،وذلك
�إلى جانب دول املغرب العربي والأردن
املعروفة ب�إنتاجها للأ�سمدة الفو�سفاتية.

الدكتور عبد الرحن جواهري

�شكر وتقدير
يتوجه االحت���اد ال��ع��رب��ي للأ�سمدة
ببالغ ال�شكر والتقدير ل�سعادة الدكتور
عبد الرحن جواهري مثمنني دوره
الفعال �أث��ن��اء توليه رئا�سة جمل�س
�إدارة االحت��اد خالل عامي - 2015
 2016وجهوده املثمرة وا�سهاماته
الفعالة لتعزيز م�سرية االحتاد العربي
للأ�سمدة.
اجلدير بالذكر �أن الدكتور عبدالرحمن
ج��واه��ري ي��ر�أ���س الإحت��ادي��ن العربي
والعاملي للأ�سمدة ،وهو �أول �شخ�صية
عربية جتمع بني املن�صبني .قاد �رشكة
ّ
اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
العاملية
لتحقيق الكثري من الإجنازات
ّ
متميز
وه��ي ال��ي��وم ك��ي��ان �صناعي
ّ
لتميز �إجنازاته
ُي�شار �إليه بالبنان
ّ
العالية والتي
ومنتجاته ذات اجلو ّدة
ّ
يتم ت�صديرها �إل ��ى �أك�ب�ر الأ���س��واق
العاملية.
ّ
ويتبو�أ الدكتور عبدالرحمن الكثري من
املنا�صب العليا والهامة يف العديد
من امل�ؤ�س�سات واملنظمات املحلية
واالقليمية والعاملية.

انتخاب الكيميائي �سعد �أبو املعاطي رئي�سا لالحتاد العربي
للأ�سمدة وال�سيد جمال الدين بن�صارى نائبا لدورة 2017
خالل انعقاد اجتماع
جمل�س �إدارة االحتاد
ال ��ع ��رب ��ي ل�ل�أ���س��م��دة
ال�ساد�س بعد املائة
ال��ذي عقد يف تون�س
يوم الثالثاء املوافق
� 11أك��ت��وب��ر ،2016
مت انتخاب الكيميائي
�سعد �أب���و امل��ع��اط��ي،
رئ ��ي ��� ��س��� ًا ل�ل�احت ��اد
ال ��ع ��رب ��ي ل�ل�أ���س��م��دة
الكيميائي �سعد �أبو املعاطي
ل����������دورة .2017
وانتخاب ال�سيد جمال
الدين بن�صاري نائبا للرئي�س للدورة ذاتها .
ال�سيد الكيميائي �سعد �أبو املعاطي ي�شغل من�صب رئي�س
جمل�س �إدارة والع�ضو املنتدب ل�رشكة �أبوقري للأ�سمدة
وال�صناعات الكيماوية،
كما مت اتفاق ال�رشكات امل�رصية بالإجماع على
ا�ستمراره ممثال ل�رشكات الأ�سمدة امل�رصية يف االحتاد
العربي للأ�سمدة بالإ�ضافة �إلى كونه ممثال لقارة �أفريقيا
يف االحتاد العاملي للأ�سمدة.
جدير بالذكر �أن اجتماع جمل�س �إدارة االحتاد عقد
م�صاحب ًا لفعاليات امل�ؤمتر الفني الدويل التا�سع
والع�رشون للأ�سمدة الذي نظمه االحتاد العربي للأ�سمدة
يف تون�س بت�رشيف وح�ضور معايل الأ�ستاذة هالة �شيخ
روحو ــ وزيرة الطاقة والتعدين والطاقات املتجددة
باجلمهورية التون�سية ،وبرعاية ال�رشكات التون�سية

�أع�ضاء االحتاد ،وذلك
خالل الفرتة من 11
– � 13أكتوبر .2016
ه�����ذا ،وي���ذك���ر �أن���ه
خ�ل�ال ���ش��ه��ر �أب��ري��ل
 2016مبقر النادي
االجتماعي ب�رشكة
�أب����و ق�ي�ر ل�ل�أ���س��م��دة
بالإ�سكندرية ،نظمت
���ش�رك����ة �أب��������و ق�ير
للأ�سمدة وال�صناعات
ال�سيد جمال الدين بن�صاري
الكيماوية بالتعاون
م��ع االحت ��اد العربي
للأ�سمدة ندوة متخ�ص�صة حول امل�سئولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات،
ومن �ضمن نتائج الندوة التي دعمها ال�سيد الكيميائي
�سعد �أبو املعاطي �أن قام بت�شكيل جلنة جغرافية ملنطقة
�أبو قري لتفعيل امل�سئولية االجتماعية وحت�سني الو�ضع
البيئي مب�شاركة ال�رشكات ال�صناعية ومنظمات املجتمع
املدين واجلمعيات الأهلية باملنطقة واجلامعات واملراكز
البحثية وبالتعاون مع اجلهات التنفيذية مبحافظتي
اال�سكندرية والبحرية ومنظمات امل�سئولية االجتماعية
واجلهات االعالمية ،بالإ�ضافة �إلى ت�شكيل احتاد
للم�سئولية املجتمعية لل�رشكات.
هذا وي�شغل ال�سيد جمال الدين بن�صاري مديراً مل�شرتيات
املواد االولية وال�شحن باملجمع ال�رشيف للفو�سفاط
( )OCPباململكة املغربية.

الدكتور الأ�شقر رئي�س ًا للجنة االقت�صادية
واملهند�س ال�سويدي رئي�س ًا للجنة الفنية
يف اجتماع جمل�س الإدارة ال�ساد�س بعد املائة لالحتاد
قرر املجل�س انتخاب الدكتور �شفيق الأ�شقر (ع�ضو الأردن)
رئي�س ًا للجنة االقت�صادية و�سعادة املهند�س عبد الرحمن
ال�سويدي (ع�ضو قطر) رئي�س ًا للجنة الفنية.
وبهذه املنا�سبة يتقدم االحتاد العربي للأ�سمدة بالتهنئة
للدكتور الأ�شقر واملهند�س ال�سويدي على ثقة املجل�س
متمنني ل�سيادتهما .

الدكتور �شفيق الأ�شقر

املهند�س عبد الرحمن ال�سويدي
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�إجتماع جمموعة عمل التوا�صل وال�شئون العامة
عقدت جمموعة عمل “ التوا�صل وال�شئون العامة”اجتماعها
الرابع مبدينة تون�س ،يوم االثنني املوافق ،2016/10/10
حيث افتتح االجتماع �سعادة املهند�س حممد عبد اهلل – �أمني
عام االحتاد العربي للأ�سمدة مرحبا ب�أع�ضاء جمموعة العمل،
تر�أ�س االجتماع الأ�ستاذ عبد العزيز �سواح رئي�س املجموعة حيث
ا�ستعر�ض بنود جدول االجتماع واتخذت القرارات والتو�صيات
التالية-:
امل�صادقة على حم�رض الإجتماع الثالث ملجموعة عمل االعالم
والتوا�صل الذي عقد مبدينة القاهرة بتاريخ .2015/2/2
الرتحيب بالأع�ضاء اجلدد:
ــ ال�سيد ح�سني حمد �رشكة اال�سكندرية للأ�سمدة
ــ ال�سيد حممد ناجي ــ رئي�س ق�سم الإعالم بالأمانة العامة لالحتاد.
ا�ستعرا�ض خطة عمل املجموعة لعام  2016وما مت تنفيذه:
ــ مت تنفيذ الربنامج التدريبي الإعالمي :الدار البي�ضاء �أكتوبر 2015
ــ مت عمل قاعدة بيانات �إعالمية عربية.
ــ مت طباعة كتيب املبادئ التوجيهية لهوية ال�رشكات.
كما مت ا�ستعرا�ض فعاليات االحتاد:
 جملة الأ�سمدة العربية. الن�رشة الأ�سبوعية االلكرتونية التقرير االخباري االلكرتوين:ــ القوافل الزراعية العربية و�أثرالقوافل الزراعية علي ال�رشكات
واملجتمع،
ــ الدور الإعالمي للأن�شطة التي ميكن �أ�ضافتها لفعليات
القوافل الزراعية.
مالمح خطة عمل جمموعة التوا�صل وال�شئون العامة لعام
:2017
قام ال�سيد رئي�س املجموعة ب�رشح خطة املجموعة من حيث
الهدف والغر�ض من اخلطة وكيفية الو�صول للهدف والو�سائل
للتحقيق االهدف املن�شودة.
الدور املنوط بالإعالم والناطق الإعالمي لل�رشكات:
ــ التعريف باملحتوي و تعميق فهم امل�شاركني مبفهوم الإعالم
و�أدواته.
ــ قيمة املحتوي للمجتمع و �أع�ضاء الأحتاد.
ــ بناء الأ�سم و ال�سمعة اجليدة بني املجتمع.
ــ م�ساعدة ال�رشكات الأع�ضاء لبناء التعريف بالهوية اخلا�صة
ب�رشكتهم.
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ــ التوا�صل الأجتماعي عرب الأنرتنت.
ــ مت تعريف ومناق�شة “جدول ال�صالحيات“ وانعكا�سه
الإيجابي علي دقة القرار و�رسيانه يف املجري ال�صحيح.
حيث يت�ضمن:
• القائمني علي الأعمال  -من يقوم بالت�رصيحات االعالمية.
• من يوافق علي الت�رصيحات االعالمية قبل �صدورها).
• ا�ستدامة الأداء.
مهام الناطق االعالمي و �أهمية تواجده بال�رشكات لتفادي
الت�رصيحات االعالمية اخلاطئة حيث يفرت�ض �أن يقوم الناطق
االعالمي بالأعمال التالية:
• التعامل بحرفية مع �أجهزة الإعالم املختلفة
• الرد على �أ�سئلة ال�صحفيني املحرجة
• الإدالء بت�رصيح �صحفي �أمام اجلمهور
• الرد على �شخ�ص معار�ض.
• التح�ضري اجليد للمقابلة الإعالمية.
• توظيف املقابلة ل�صالح الأهداف املو�ضوعية.
ح�رض الإجتماع كل من ال�سادة/
الأ�ستاذ عبد العزيز �سواح – رئي�س املجموعة
(اململكة العربية ال�سعودية).
		
�رشكة �سابك
الأ�ستاذة نرج�س املحمودي
املجمع ال�رشيف للفو�سفاط ( - OCP -املغرب).
الأ�ستاذ ح�سني حمد � -رشكة اال�سكندرية للأ�سمدة (م�رص)
الأ�ستاذة �شيماء عبد العزيز �-رشكة �أبو قري للأ�سمدة (م�رص)
الأ�ستاذة فاطمة املو�صلي
(البحرين)
		
�رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
الأ�ستاذة م�شرية حمرم  -االحتاد العربي للأ�سمدة.
الأ�ستاذ حممد ناجي -االحتاد العربي للأ�سمدة.

�إجتماع جمموعة عمل التدريب والت�أهيل
عقدت جمموعة التدريب والت�أهيل �إجتماعها الرابع مبدينة تون�س
يوم الأثنني املوافق  2016/10/10بفندق ريجن�سي قمرت،
وبد�أ املهند�س حممد جميل – رئي�س املجموعة بالرتحيب ب�سعادة
الأمني العام وبال�سادة احل�ضور بعد ذلك مت �إ�ستعرا�ض جدول
الأعمال الذي تت�ضمن ما يلي:
• درا�سة لتو�ضح العالقة بني موا�صفات الأيزو ،10015 ،29990
 9001وبيان عالقتهم بكفاءة �إدارة املوارد الب�رشية-:
مقدمة من الأ�ستاذة نرفانا عرابي والدكتور �أحمد بوجريي حول
�أنظمة الأيزو التي تغطي ن�شاطات التدريب وبعد املناق�شة مت
االتفاق على ما يلي-:

.3الأ�ستخدام الأمثل للميزانية ح�سب خطة التدريب ال�سنوية.
• عقد ور�شة خا�صة بالتدريب خالل �شهر دي�سمربعام 2016

مبدينة ا�سوان  -م�رص على �أن يكون عنوان الور�شة �إعداد قادة
امل�ستقبل يف �صناعة الأ�سمدة.
• �إعتماد منوذج دليل وحدة التدريب و و�ضعة على موقع االحتاد
حيث �أنه يعترب �أيزو خا�ص للتدريب.
• تقدمي ملخ�ص عن ن�شاط املجموعة للعر�ض على اللجنة الفنية
خالل فعاليات امللتقى الدويل ال�سنوي  - 23القاهرة
مت االتفاق على �أن يقدم رئي�س املجموعة عر�ض للأجنازات التي
متت خالل الفرتة ال�سابقة

.1تزود جمموعة العمل الأمانة العامة بدليل تدريب يقدم
لل�رشكات �أع�ضاء االحتاد يو�ضح االرتباط بني نظام الأيزو
 9001والتدريب .

املوافقة على ميعاد ومكان الإجتماع اخلام�س للمجموعة يف
القاهرة يوم  30يناير  2017على هام�ش امللتقي الدويل 23

�.2رضورة �أن يكون معدو الربامج التدريبية و املدربون
حا�صلني على �شهادة معتمدة جتيز لهم العمل يف جمال
التدريب

هذا وقد ح�رض �إجتماع اللجنة:

.3يجب التو�صية �أن يكون يف كل دولة جهة تقوم ب�إعتماد
املدربني ل�ضمان اجلودة  ،و�س�ؤال ال�رشكات عن ما هي
املعايري التي يعتمدون عليها ل�ضمان جودة التدريب وما
هي �رشوط �إجراءات �إختيار اجلهات املعتمدة لديهم.

�سعادة املهند�س  /حممد عبداهلل زعني
�أمني عام الإحتاد

ال�سيد املهند�س /حممد جميل
مدير التدريب والتطوير – �رشكة البوتا�س العربية

ال�سيد  /يو�سف فخرو

• درا�سة مفاتيح ميكن من خاللها احلكم بن�سبة عالية على
قيا�س �أداء التدريب:

مدير املوارد الب�رشية � -رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات

بعد املناق�شة بني �أع�ضاء املجموعة ،مت التو�صية مبا يلي -:

الأ�ستاذ  /حممد عبد الفتاح

يتم تعديل البند لي�صبح مفاتيح مقيا�س م�ؤ�رش الآداء و من �أهم
هذه املفاتيح -:

م�س�ؤول وحدة الأعمال ملراكز الكفا�آت ال�صناعية – مكتب ال�رشيف
للفو�سفاط

.1جمموع �ساعات التدريب خالل ال�سنة للمنظمة.

ال�سيد  /وائل مازن

.2متو�سط �ساعات التدريب للموظف �سنويا

املدير املايل والإداري – الإحتاد العربي للأ�سمدة.
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�صحارى ينظم املعر�ض
الزراعي الدويل
التا�سع والع�شرون
لأفريقيا وال�شرق الأو�سط

تلبية ل��دع��وة م��ن م�ؤ�س�سة �صحارى
للمعر�ض الدولية قام وفد من الأمانة
العامة لالحتاد بزيارة املعر�ض الزراعي
ال���دويل ال��ث��ام��ن وال��ع����شرون لأفريقيا
وال�رشق الأو���س��ط ال��ذي تنظمه م�ؤ�س�سة
�صحارى وذلك خالل الفرتة27 – 24 :
�سبتمرب  2016مبركز القاهرة ال��دويل
للم�ؤمترات.

يعقد معر�ض �صحارى الزراعي الدويل
�سنويا وقد �شارك يف املعر�ض هذا العام
� 118رشكة م�رصية وعربية و�أجنبية،
تعمل يف جم��االت الأ���س��م��دة ،التقاوي،
�صوبات زراعية ،زراع��ة �أن�سجة ،ميكنة
زراعية� ،أدوات زراعية ،خدمات زراعية،
م�شاتل ،ت�صنيع زراع��ي ،متويل زراعي،
�أع�ل�اف� ،أنظمة ري حديثة ،حفر �آب��ار،

طلمبات ،وقاية مزروعات ،انتاج حيواين،
�أدوية بيطرية ،نظم معاجلة هواء ،تربيد،
معاجلة مياه ،تعبئة وتغليف ،حماية
البيئة ،م�سطحات خ����ضراء وح��دائ��ق،
طاقة ،مزارع �سمكية ،تعليم زراعي� ،إعالم
زراعي.
هذا ،وقد �ألتقى وفد الأمانة العامة بعدد
كبري من هذه ال�رشكات لتعريفهم باالحتاد
العربي للأ�سمدة ودعوتهم للتوا�صل مع
االحتاد والتعاون معا يف املجاالت ذات
العالقة ودعوتهم للم�شاركة يف فعاليات
االحتاد واالن�ضمام لع�ضويته.
كما �ألتقى فريق الأمانة العامة �أي�ضا
ببع�ض ال�رشكات �أع�ضاء االحتاد
امل�شاركة يف هذا املعر�ض ك�رشكة �أبو
قري للأ�سمدة وال�رشكة املالية وال�صناعية
و�رشكة ايفرجرو.

امل�ؤمتر العربي الدويل الرابع ع�شر للرثوة املعدنية
واملعر�ض امل�صاحب له  -جدة  -اململكة العربية ال�سعودية
برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود وبالتعاون بني املنظمة العربية
للتنمية ال�صناعية والتعدين ووزارة الطاقة وال�ثروة
املعدنية يف حمافظة جدة باململكة العربية ال�سعودية
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عقد خالل الفرتة من  24 – 22نوفمرب  ،2016امل�ؤمتر
العربي ال��دويل الرابع ع�رش للرثوة املعدنية واملعر�ض
امل�صاحب له ،والذي �شارك فيه �سعادة املهند�س حممد
عبد اهلل زعني �أمني عام االحتاد العربي للأ�سمدة.

الأمانة العامة ت�شارك يف اجتماعات جمل�س الوحدة االقت�صادية العربية
حجم العمالة العاملة يف قطاع الزراعة المت�صا�ص جزء لي�س بب�سيط
من فائ�ض البطالة.
• تعميق دور البحث العلمي وو�ضع التوجيهات ال�سمادية و�إقامة احلقول
الإر�شادية للتعريف بح�سن ا�ستخدام الأ�سمدة املختلفة ،ف�سعى االحتاد
بن�رش ثقافة و�إر�شاد ووعى املزارعني ال�ستخدام الأ�سمدة يف الزراعات،
فقام بت�شكيل جمموعة خا�صة ت�سمى باملجموعة الزراعية مهمتها
ن�رش الوعى الزراعي والو�صول بالإر�شاد الزراعي للفالحني مبا�رشة،
وقد ا�ستفاد االحتاد العربي للأ�سمدة و�رشكاته الأع�ضاء من التجربة
املغربية” القوافل الفالحية “التي �أخذت على عاتقها مهمة �إي�صال
م�صانع الأ�سمدة وخرباءها للفالح يف �أر�ضه مبا�رشة ،للتعرف عن قرب
عن املعوقات التي تقف �أمام الفالح جتاه ا�ستخدمه ب�صفة خا�صة
للأ�سمدة ،بالإ�ضافة �إلى تبنى �صناع الأ�سمدة ن�رش الوعى ال�سمادي
وا�ستخداماته بالطرق التكنولوجية احلديثة ،ومن ثم قام االحتاد بتفعيل
�إقامة عدد من القوافل الزراعية ت�سريها �رشكات �أع�ضاء
يف االحتاد يف جمهورية م�رص العربية ،يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وذلك انطالقا من �إميان ال�رشكات
بامل�سئولية االجتماعية وم�ساهمتها يف تطوير املجتمع.

�شاركت الأمانة العامة لالحتاد العربي للأ�سمدة يف اجتماعات جمل�س
الوحدة االقت�صادية العربية التي عقدت بالقاهرة يوم اخلمي�س املوافق
 1دي�سمرب .2016
وقد �ألقى �سعادة الأمني العام لالحتاد املهند�س حممد عبد اهلل زعني كلمة
حول التحديات االقت�صادية التي تواجه ال�صناعة العربية.
تعترب التنمية االقت�صادية القاطرة التي ت�ستمد منها الدول قوتها و�أحد
�أهم �أ�سباب التي يرتبط بها ا�ستقرار ورفاهية ال�شعوب وي�ؤدي انخفا�ض
النمو االقت�صادي وتباط�ؤ عملية التنمية االقت�صادية �إلى تراجع م�ستوى
معي�شة املواطنني وتف�شي البطالة وانخفا�ض ملحوظ يف كافة جماالت
احلياة ( التعليم – ال�صحة – اال�ستقرار الأمني .)...
�أهمية �صناعة الأ�سمدة على امل�ستوي ال�صناعي والتجاري:
• ا�ستغالل �أمثل للرثوات الطبيعية (الغاز الطبيعي – الفو�سفات – البوتا�س
 الكربيت) وزيادة القيمة اال�ضافية• الإ�سهام املبا�رش يف زيادة ح�صيلة ال�صادرات ،حيث
ان �صناعة اال�سمدة العربية موجهة بالأ�سا�س �إلى
الت�صدير اخلارجي .
• تنمية العالقات التجارية و�ضبط ميزان ال�صادرات
التو�صيات:
والواردات وخا�صة مع بع�ض الدول مثل الدول
ــ �رضورة اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية الالزمة
الأفريقية لكون افريقيا �سوق م�ستقبلي ا�سرتاتيجي
لتطوير التبادل البيني ما بني الدول العربية التي
ل�صناعة اال�سمدة العربية.
تتوافر لديها اخلامات اال�سا�سية يف �صناعة اال�سمدة
العربية:
ال�صناعة
�أهم التحديات التي تواجه
والدول املخطط اقامة م�شاريع زراعية كربي بها،
يف:
تتمثل
لعل �أهم تلك التحديات
�أي �أن هناك فر�ص كبرية لال�ستثمار يف منظومة
امل�ستوى
على
للطاقة
اال�ستهالكية
 -1ارتفاع الأ�سعار
اللوج�ستيات واخلطوط البحرية والطرق وو�سائل
ً
العاملي كارتفاع �سعر الفحم ،مما ي�ؤثر �سلبا على
النقل بكافة �أ�شكالها لزيادة فر�ص التكامل ما بني
ال�صناعة.
الدول العربية.
للعبور
ؤهلة
�
امل
الب�رشية
الكوادر
وتنمية
 -2اعداد
ــ تكثيف عمليات البحث والتحري والتنقيب عن
زعني
اهلل
عبد
حممد
املهند�س
أ�سمدة
ل
ا
�صناعة
ومنها
العربية
ال�صناعة
بقطاع
اخلامات باملنطقة العربية ال�ستغالل املتاح منها:
ومتطلباتها للعقود القادمة لتحقيق املزيد من
الكربيت ،الفو�سفات ،احلديد ،النحا�س ،الرمل الزجاجي،
الريادة.
يف حماولة الكت�شاف مكامن لها بعد التقدم العلمي يف جمال البحث
مناخا
العربية
املنطقة
جلعل
العربي
للعمل
تكاملية
ا�سرتاتيجية
 -3و�ضع
والتحري واال�ست�شعار عن بعد .
العربية.
املنطقة
يف
املتوفرة
اخلامات
من
لال�ستفادة
لال�ستثمار
مالئما
ــ رفع وتعزيز القدرات اخلا�صة للوج�ستيات عموما يف جمال �إدارة
 -4التوافق مع القوانني والت�رشيعات البيئية.
املوانئ والنقل الربي والبحري حيث ان معظم االنتاج العربي من
�أهمية �صناعة الأ�سمدة على امل�ستوي الزراعي:
اال�سمدة موجه بالأ�سا�س الى الت�صدير.
• كنتيجة مبا�رشة للزيادة املطردة للمحا�صيل الزراعية وارتفاع عوائدها
ــ ت�شجيع البحث العلمي والرتكيز على �إقامة بحوث م�شرتكة خلدمة
فقد تنامى دور القطاع الزراعي �إلى �أن بلغ ن�سبة م�ساهمته  11.1من
ال�صناعات العربية وتطبيقاتها.
الناجت املحلى الإجمايل للدول العربية ،وارتفع عدد العاملني يف هذا
�إتاحة املناف�سة التي ميكن من خاللها حت�سني االداء وجودة االنتاج
القطاع لي�صل الى حوالى  35.4%من حجم العمالة الكلية.
ــ اتخاذ دول االع�ضاء �إجراءات مدرو�سة حلماية منتجاتها من ممار�سة
أ�سي
�
الر
الزراعي
• وهنا تربز �أهمية و�رضورة الأ�سمدة لزيادة التو�سع
الإغراق والدعم
نظرا
للزراعة
القابلة
لتعوي�ض النق�ص الوا�ضح يف م�ساحة الأرا�ضي
ــ التعاون مع املنظمات والهيئات واجلامعات الإقليمية والدولية العاملة
للقيود التي تواجهها الدول العربية يف املوارد الطبيعية (الأرا�ضي
يف جمال البيئة لتبادل املعلومات حول القوانني والت�رشيعات البيئية
ومبا يتواكب مع �أهمية ال�صناعات العربية.
الزراعية ،الزحف ال�سكاين والنمو ال�سكاين ،املوارد املائية) وزيادة

انتخاب املهند�س
حممد عبد اهلل زعني
رئي�سا لالحتادات
العربية املتخ�ص�صة

فى اجتماعه الرابع واالربعني مت انتخاب �سعادة الأمني العام لالحتاد العربي للأ�سمدة
املهند�س حممد عبد اهلل زعني رئي�سا لالحتادات العربية النوعية املتخ�ص�صة يف جمل�س الوحدة
االقت�صادية التابع جلامعة الدول العربية وذلك ملدة دورتني.
ومن اجلدير بالذكر �أن جمل�س الوحدة االقت�صادية العربية هو املظلة العربية املعتمدة لالحتادات
العربية النوعية املتخ�ص�صة ،والتى �أ�صبح عددها الآن ثالثة و ثالثني احتاداً ،ويحر�ص املجل�س
على �أن ت�أخذ هذه االحتـادات دورهـا ومكانتهـا كبيـوت خبـرة عربية وك�شبكــة للأعمــال
 ،Business networkت�ضم �رشكات وم�ؤ�س�سات وهيئات من القطاعني العام واخلا�ص من
جميع الدول العربية ،وت�ساهم ب�شكل بارز يف م�سرية العمل االقت�صادي العربي امل�شرتك.
العدد 76
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العنا�صر الغذائية
واالقت�صــاد الزراعــي
لغري املتخ�ص�صيـن
� 2016/11 /15-13أكادميية �سابك  ،الريا�ض  ،اململكة العربية ال�سعودية
نظم االحتاد العربي للأ�سمدة بالتعاون
وبدعم م�شكور من �رشكة �سابك ور�شة عمل
حول العنا�رص الغذائية واالقت�صاد الزراعي
لغري املتخ�ص�صني  ،خالل الفرتة من 15-13
نوفمرب  2016يف �أكادميية �سابك ،الريا�ض
باململكة العربية ال�سعودية.
ي�سعى االحتاد العربي للأ�سمدة من خالل
�أع�ضائه لتعزيز دوره كفاعل عاملي
يف انتاج اال�سمدة واملغذيات الزراعية
ومغذيات النبات ،ومن ثم دعم و�ضع االمن
الغذائي العاملي من خالل حتقيق م�ستوى
اعلى من املحا�صيل واالثراء من مغذيات
الرتبة وفى هذا االطار يعمل االحتاد على
الت�أكد من �أن اع�ضائه ي�سعون دوم ًا من
اجل احل�صول على تنمية زراعية م�ستدامة
افتتح ور�شة العمل �سعادة املهند�س �أن�س
بن يو�سف كنتاب نائب الرئي�س التنفيذي
للمغذيات الزراعية بـ�سابك و�سعادة املهند�س
حممد عبداهلل زعني �أمني عام االحتاد العربي
للأ�سمدة بكلمة ترحيبية بال�سادة احل�ضور
م�ؤكدا على اهمية هذه الور�شة التي ينظمها
االحتاد العربي للأ�سمدة بالتعاون وبدعم من
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�رشكة �سابك.
ح�رض الور�شة �سعادة اال�ستاذ جمال الدين
بن�صارى مدير م�شرتيات املواد الأولية
ب�رشكة « »OCPنائب رئي�س جمل�س ادارة
االحتاد و املهند�س عادل الدنف رئي�س
جمل�س �إدارة �رشكة حلوان للأ�سمدة ،وال�سيد
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية املزارعني يف
�سلطنة عمان ،وم�ست�شار وزير الزراعة والرثوة
ال�سمكية يف �سلطنة عمان ،وما يقرب من 30

م�شارك من ممثلي ال�رشكات �أع�ضاء االحتاد
بالإ�ضافة الى اخلرباء الزراعيني والعاملني
بالإدارات املعنية بالزراعة من دول املغرب
وم�رص وال�سودان والبحرين وعمان والأردن .
تعد هذه الور�شة الزراعية هي الأولى
من نوعها التي ت�ست�ضيفها (�سابك) ،وقد
ا�ستهدفت تفعيل دور االحتاد العربي
للأ�سمدة ،وتعزيز قدرات املنتجني من
�أع�ضاء االحتاد على التوا�صل مع امل�ستهلكني
النهائيني ،ومواكبة معطيات الأ�سواق
العاملية ومتطلباتها وتغرياتها و� ً
صوال
لتحقيق الأمن الغذائي يف الوطن العربي.
هذا وقد ت�ضمن برنامج الور�شة العديد من
املوا�ضيع واملحاور ومن �أهمها:
• م�شاركة املعارف اال�سا�سية لتطبيقات
ا�ستخدام اال�سمدة وخا�صة مع غري املتخ�ص�صني.
• خلق فهم �شامل ومب�سط لأهمية العنا�رص
املغذية وكيفية عملها يف الرتبة
والنباتات.
• امل�ساهمة يف تطوير االر�شاد الزراعي
واال�ستخدام االمثل للأ�سمدة.
• تو�ضيح �أهمية االمن الغذائي.

• مناق�شة احتياج املزارعني من اال�سمدة
وعالقتها بتكاليف وجودة االنتاج.
• اال�ستفادة من اخلربات املتبادلة لل�رشكات
االع�ضاء خا�صة يف جمال اي�صال ال�سماد
الى الفالح.
وقد حققت الور�شة العديد من النتائج
املرجوة  ،والقت تقدير م�سئويل االحتاد
العربي للأ�سمدة وامل�شاركني ،الذين طالبوا
بتعميم فكرة تنظيمها على باقي الدول

امل�شاركة يف االحتاد  ،كما عقد على هام�شها
االجتماع اخلام�س للجنة الزراعية التابعة
لالحتاد .كما �أتى انعقاد هذه الور�شة
م�صاحب ًا ملبادرة ناجحة وهى القوافل
الزراعية ال�سعودية التي تقوم بها �رشكة
�سابك بال�رشاكة مع وزارة البيئة واملياه
والزراعة باململكة وبالتعاون مع االحتاد
العربي للأ�سمدة خالل نف�س الفرتة  ،بغر�ض
اك�ساب الور�شة الطابع العملي والتطبيقي

للتجارب الزراعية ،حيث انه مت تخ�ص�ص
اليوم الثالث للور�شة بزيارة ميدانية للقوافل
الزراعية (قافلة الريا�ض).
علما بانه مت اال�ستمرار يف ا�ستكمال خطة
عمل القوافل الزراعية حيث انه من املخطط
اقامة  4قوافل باململكة مبختلف املناطق
الوطنية املعروفة بزراعة النخيل (الريا�ض،
االح�صاء ،الق�صيم ،املدينة املنورة) والتي
كانت خالل الفرتة من  13نوفمرب  8 :دي�سمرب.
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(�سابك) تد�شن مع وزارة البيئة واملياه والزراعة

القافلة الزراعية الإر�شادية يف جمال �إنتاج ورعاية النخيل
د�شنت (�سابك) يوم الأحد  13نوفمرب ،2016
مع وزارة البيئة واملياه والزراعة ،وبالتعاون
م��ع االحت���اد العربي للأ�سمدة – “القافلة
الزراعية الإر�شادية” يف جمال �إنتاج ورعاية
النخيل ،لهدف رفع كفاءة وخربات املزارعني،
و�إيجاد احللول املثلى لل�صعوبات املرتبطة
بالعناية بالنخيل يف مناطق زراعته الرئي�سة
باململكة.
ح�رض حفل التد�شني نائب الرئي�س التنفيذي
للمغذيات الزراعية بـ (�سابك) املهند�س �أن�س
بن يو�سف كنتاب ،ومدير عام االر�شاد الزراعي
بوزارة البيئة واملياه والزراعة الدكتور �سعود
ب��ن حممد احلقيل ،وال��دك��ت��ور ج��م��ال الدين
بن�صاري ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد
العربي للأ�سمدة واملهند�س حممد عبد اهلل
زعني – �أمني عام االحتاد.
ا�ستهدفت القافلة تطوير �آف���اق التعاون
اال�سرتاتيجي بني الوزارة و(�سابك) ،وتتويج ًا
لعالقات العمل امل�شرتك التي امتدت لع�رشات
ال�سنني ،والتى ك��ان لها الت�أثري البالغ يف
تنمية ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي امل��ح��ل��ي ،وتوثيق
الروابط بني مراكز الأبحاث الزراعية التابعة
للوزارة والإر�شاد الزراعي واملزارعني .كما
ت�سعى القافلة �إلى ن�رش التو�صيات الفنية التي
ت�سهم يف التغلب على املعوقات الإنتاجية
التي تواجه املزارعني ،ونقل نتائج الأبحاث
الزراعية التطبيقية واال�ستفادة من تطبيقها،
وتقدمي الإر�شادات الزراعية ال�سليمة ،خا�صة
يف جم���االت الت�سميد وم��ك��اف��ح��ة الآف� ��ات،
والري وا�ستخدام امليكنة الزراعية يف جمال
زراع��ة ورعاية النخيل ،ور�صد االحتياجات
وامل�شكالت ب�أ�سلوب علمي كامل�سح امليداين،
والتوعية بالأمرا�ض واحل����شرات التي تهدد
امل��زروع��ات خا�صة �سو�سة النخيل احلمراء،
وتو�صيف الطرق املثلى للوقاية واملكافحة.
ت�شكل القافلة ج��زءاً مهم ًا من اجلهود التي
تبذلها ال�رشكة لتحقيق ا�سرتاتيجية �سابك
 ،2025م��ن خ�لال التوا�صل م��ع امل��زارع�ين
ب�شكل مبا�رش ،وانطلقت القافلة بعد حفل
ال��ت��د���ش�ين م��ن م��ق��ر ��شرك��ة ���س��اب��ك الرئي�س
ب��ال��ري��ا���ض ،لتوا�صل جولتها ع�بر مناطق

24

العدد 76

الريا�ض والأح�ساء والق�صيم واملدينة املنورة
م��ن  13نوفمرب �إل ��ى  8دي�سمرب  2016م.
ويف �أ�سبوعها الأول بالريا�ض �شملت القافلة
االولى املناطق الثالث التالية وهي :املجمعة
 ،الزلفي وحرميالء يف الفرتة من � 13إلى 15
نوفمرب 2016م ،ثم وا�صلت القافلة الإر�شادية
الزراعية فعالياتها الناجحة يومي  16و17
نوفمرب  2016م يف منطقة اخلرج ،والتي بها
�أك�ثر من مليوين نخلة مثمرة يقدر �إنتاجها

ال�سنوي بنحو � 80ألف طن  ،ت�شمل  35نوع ًا
من التمور �أ�شهرها اخلال�ص ،ونبوت �سلطان،
وال�صقعي ،ونبوت �سيف ،والربحي ،وال�شي�شي
وال�سلج وغريها ،فيما بلغ عدد م�صانع تعبئة
التمور باملنطقة  28م�صنع ًا ت�شكل �أكرث من
 25%من عدد م�صانع التمور يف اململكة.
و���ض��م��ت ال��ق��اف��ل��ة خم�س ���س��ي��ارات جمهزة
باملعدات وامل�ستلزمات املتخ�ص�صة ،مبا يف
ذلك حا�سوب مت�صل بالإنرتنت ،مع �شا�شتني

كبريتني تثبتان يف م��ك��ان ي�سمح جلميع
الزوار بامل�شاهدة ،وكذلك معمل متنقل جلمع
وحتليل عينات الرتبة واملياه ومن ثم طرح
احل��ل��ول وال��ع�لاج��ات املنا�سبة ،وق��د زارت
القافلة عدداً من املزارعني يف مزارعهم لتقدمي
الإر���ش��ادات والتوجيه لهم ،والعمل املبا�رش
معهم ،مع حتليل عينات من املياه والرتبة،
و�أخ��ذ عينات من بع�ض منتجاتهم للت�أكد
من �صحتها و�سالمتها من �آث��ار املبيدات

ا�ضافة ال��ى تطبيق املمار�سات ال�صحيحة
من جميع العمليات امل�صاحبة للنبتة من
الت�سميد والوقاية والعالج ومكافحة الآفات.
ت�ضمن برنامج القافلة ع��دة فعاليات ،من
�أهمها ت�سيري ف��رق من املخت�صني واخل�براء
ال��زراع��ي�ين ل��ل��م��رور ع��ل��ى ع ��دد م��ن م ��زارع
امل��ح��اف��ظ��ة ،وت��ط��ب��ي��ق ب��ع�����ض امل��م��ار���س��ات
ال�سليمة لرعاية و�إنتاج النخيل� ،إل��ى جانب
عقد لقاء مفتوح مع امل��زارع�ين واملهتمني

بالنخيل ،مب�����ش��ارك��ة ع ��دد م��ن املخت�صني
واخل�براء من وزارة البيئة واملياه والزراعة
و(�سابك) للرد على ا�ستف�سارات املزارعني.
وتعد هذه ال�رشاكة والت�ضامن بني كل من
ال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)
ووزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة والإحت ��اد
العربي للإ�سمدة تظاهرة زراعية �سمادية رائدة
ودليل على العمل العربى امل�شرتك فى �آن واحد.
العدد 76
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القافلة الزراعية
�أهداف القافلة:
 -1تطوير �آفاق التعاون امل�شرتك بني وزارة
البيئة واملياه والزراعة وال�رشكة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية ( �سابك) من خالل
امل�شاركة اال�سرتاتيجية والتعاون لت�سيري
هذه القافلة يف مناطق اململكة املختلفة.

 -2ت��ق��وي��ة ال ��رواب ��ط ب�ين م��راك��ز الأب��ح��اث
ال��زراع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل ��ل ��وزارة وخ��ارج��ه��ا
والإر�����ش����اد ال���زراع���ي وامل����زارع��ي�ن ،مبا
ي ��ؤدي �إل��ى �رسعة ن�رش التو�صيات الفنية
ب�ين امل��زارع�ين والتغلب على املعوقات
الإنتاجية التي تواجههم.
 -3نقل نتائج الأبحاث الزراعية التطبيقية التي
تو�صل اليها الباحثون يف املراكز البحثية
�إلى املزارعني ،واال�ستفادة من نتائجها.
 -4تقدمي الإر���ش��ادات ال��زراع��ي��ة ال�صحيحة
الواجب اتباعها و�أي ا�ست�شارات فنية �أو
علمية للمزارعني يف املناطق امل�ستهدفة
 ،خا�صة يف امل��ج��االت املتعلقة بالري
والت�سميد وال ��ب ��ذور وم��ق��اوم��ة الآف���ات
وا�ستعمال امليكنة الزراعية يف جمال �إنتاج
ورعاية النخيل.

اخلرباء واملخت�صني امل�شاركني يف
ه��ذه القافلة وامل��زارع�ين وتبادل
الآراء واخلربات.

 -5درا�سة الو�ضع ال��زراع��ي الراهن وحتديد
طبيعة االحتياجات وامل�شكالت الواقعية
على �أ�سا�س الأ�سلوب العلمي يف البحث
كامل�سح امليداين ودرا�سة احلالة.
 -6مناق�شة امل�شكالت وال�صعوبات التي تقابل
امل��زارع�ين يف املناطق و�سيل مواجهتها
وحلها.
 -7التوعية ب��الأم��را���ض واحل����شرات التي
ت�صيب املزروعات خا�صة �سو�سة النخيل
احلمراء،وتو�صيف العالج وطرق املكافحة
و الوقاية .
 -8فح�ص العديد م��ن احل ��االت يف امل��زارع
وت��ق��دمي وت��وف�ير اخل��دم��ات اال�ست�شارية
والوقائية والعالجية للمزارعني واملنتجني.
 -9تنمية روح العمل والتعاون والتفاعل بني
اجلهات العديدة امل�شاركة يف احلملة (وزارة
البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة � ،رشكة �سابك
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النتائج التي حققتها القافلة:

 ،االحت���اد ال��ع��رب��ي للأ�سمدة،
وزارة ال�شئون البلدية والقروية ،اجلمعيات
التعاونية الزراعية  ،ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
واملنظمات ذات العالقة بالزراعة العاملة
يف املنطقة .
 -10نقل جتارب ( �سابك ) البحثية املتعلقة
بت�سميد �أ�شجار النخيل .
 -11ت�شجيع م�شاركة ط�لاب امل��دار���س يف
املناطق امل�ستهدفة وزيارتهم ملوقع القافلة
الإر�شادية وم�شاهدة الأن�شطة امل�صاحبة
لها.
 -12بناء وتنمية ات�صال وثيق وفعال بني

• ت ��ق ��دمي اال� ��س ��ت ��� ��ش ��ارات ال��ف��ن��ي��ة
للمزارعني واملهتمني يف املناطق
امل�ستهدفة  ،خا�صة يف املجاالت
املتعلقة بالري والت�سميد ومقاومة
الآفات والتوعية بالأمرا�ض واحل�رشات التي
ت�صيب املزروعات و�أبرزها (�سو�سة النخيل
احلمراء)  ،وتو�صيف العالج وطرق مكافحتها
والوقاية منها  ،وفح�ص العديد من احلاالت
يف امل ��زارع وا�ستعمال امليكنة الزراعية
يف جم��ال �إن��ت��اج ورع��اي��ة النخيل  ،ونقل
جتارب (�سابك) البحثية فيما يتعلق بت�سميد
الأ�شجار  ،والتعريف مبركباتها املتخ�ص�صة
وامل��ط��ورة لأ�شجار النخيل وغريها ،حيث
زار القافلة ( )4140ف��رداً من املزارعني
وامل�سئولني وط�لاب املدار�س واجلامعات،
كما زار املخت�صون املرافقون للقافلة عدداً

من املزارعني يف املزارع،
حيث بلغ الذين متت مقابلتهم يف  61مزرعة
( 867م��زارع�اً) ،و�شهدت الزيارات تطبيق ًا
عملي ًا لأهم املمار�سات ال�سليمة يف جمال
رعاية النخيل ،وتقدمي الإر�شادات والن�صائح
 ،ونقا�شات وا�سعة مع املزارعني ،كما عر�ض
فيلم (�سابك) اجلديد حول املغذي املخ�ص�ص
للنخيل عرب ال�شا�شة العمالقة املتنقلة �أكرث
من  150مرة يف خمتلف املناطق الزراعية .
• عك�ست القافلة التعاون والتفاعل بني اجلهات
العديدة التي �شاركت فيها  ،وه��ي �رشكة
(�سابك)  ،ووزارة البيئة واملياه والزراعة ،
واالحتاد العربي للأ�سمدة  ،ووزارة ال�شئون
البلدية وال��ق��روي��ة  ،واجل��ام��ع��ات وم��راك��ز
الأبحاث ،واجلمعيات التعاونية الزراعية يف
املناطق  ،وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات واملنظمات
ذات العالقة بالزراعة العاملة يف املناطق
امل�ستهدفة ،وكبار املزارعني يف املناطق ،
حيث بلغ عدد الذين �شاركوا يف القافلة ب�شكل
دائم �أو متعاون حوايل � 350شخ�صاً.
• ت�شجيع م�شاركة طالب املدار�س والكليات
التقنية واجلامعات يف املناطق امل�ستهدفة
وزي��ارت��ه��م مل��وق��ع ال��ق��اف��ل��ة الإر���ش��ادي��ة،
وم�شاهدة الأن�شطة امل�صاحبة لها  ،حيث بلغ
عدد الذين زاروا القافلة (  1459طالب َا ).

• ا�ستقبل املخترب املتنقل نحو  700عينة
لتحليل الرتبة واملياه للمزارعني يف املناطق
امل�ستهدفة ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض العينات من
التمور لتحليل املتبقيات فيها من املبيدات.

وجتدر الإ�شارة �إلى �أن القافلة ا�ستمرت ملدة
�شهر اعتباراً من  13نوفمرب  2016م , جابت
خاللها يف املناطق امل�ستهدفة واملحافظات
واملراكز التابعة لها وهي (املجمعة ،الزلفي،
حرميالء ،اخل��رج الأح�ساء ،بريدة ،عنيزة،
عيون اجلواء ،البكريية ،البدائع ،العال ،املدينة
املنورة)  ،وقطعت خاللها نحو  3100كم.

زيارة �شركة
التعدين
العربية
ال�سعودية
(معادن)
قام �سعادة املهند�س حممد عبد اهلل زعني
الأمني العام لالحتاد العربي للأ�سمدة �ضمن
برناجمه لزيارة لر�ؤ�ساء ال�رشكات �أع�ضاء
االحت ��اد العربي للأ�سمدة ب��زي��ارة �سعادة
املهند�س خالد بن �سامل الروي�س نائب الرئي�س
الأعلى لوحدة العمل اال�سرتاتيجى للفو�سفات
واملعادن ال�صناعية� -رشكة التعدين العربية
ال�سعودية (معادن) وذلك يوم اخلمي�س املوافق
� 17صفر 1438ه –  17نوفمرب .2016
وبح�ضور كل من ال�سادة ممثلى �رشكة معادن
ال�سيد عايد املطريى ،ال�سيد احمد �آل �شيخ،
ومن االمانة العامة ال�سيد يا�رس خريى.
ونقل �سعادة االمني العام حتيات �أ�صحاب
ال�سعادة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد
املحرتمني ،و�أكد على �أن هذه الزيارة �ست�سهم
يف ت��وط��ي��د ال��ع�لاق��ات وت��وث��ي��ق التوا�صل
واالت�����ص��ال ب�ين ��شرك��ة ال��ت��ع��دي��ن العربية
ال�سعودية (م��ع��ادن) وب�ين االحت��اد العربي
للأ�سمدة من ناحية �أخرى.
هذا ،وقد ا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء �أهم
املعوقات التي تعرت�ض �صناعة الأ�سمدة يف
العربية ،والو�سائل الكفيلة بالتغلب
ال��دول
ّ
على هذه ال�صعوبات ،وبحث اجلانبان كذلك
�سبل تفعيل دور االحت��اد ،ومتكينه من لعب
دور �أكرث ت�أثرياً لي�س على ال�صعيد الإقليمي
فح�سب ،بل كذلك على ال�صعيد العاملي.
وقد �أعرب �سعادة املهند�س خالد بن �سامل
الروي�س ان االحتاد العربي للأ�سمدة يلعب دور
كبري يف معاونة ال�رشكات االع�ضاء لإيجاد
حل امل�شاكل وال�صعوبات التي تواجهها.
وتف�ضل �سعادة الأمني العام باطالع �سعادة
املهند�س خالد ب��ن �سامل ال��روي�����س على
اخلطة اال�سرتاتيجية لتطوير �أداء االحت��اد،
و�أو�ضح �سيادته ر�ؤي��ة االحت��اد امل�ستقبلية
ور�سالته ،وقد �أ�شار �أي�ض ًا �إل��ى ال�سيا�سات
التي يتبعها االحت ��اد و�أه��داف��ه لتحقيقها.
وتطرق �سيادته للتغريات التي ط��ر�أت على
االحتاد لتفعيل خطتة اال�سرتاتيجية

وقد �أثنى �سعادة املهند�س خالد بن �سامل
الروي�س على اجلهود الكبرية املبذولة لتطوير
�أداء االحتاد ،وبفكرة جمموعات العمل.
كما مت عر�ض خطة عمل االحتاد ،والفعاليات
التي ينظمها واخ��ر التطورات وامل�ستجدات
لرتتيبات عقد فعاليات امللتقى ال��دويل
ال�سنوي الثالث والع�رشين واملقرر عقده خالل
الفرتة من  02 - 31/01فرباير (�شباط) .2017
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ه ��ذه ال ��زي ��ارة ج��اءت
م�صاحبة لتواجد وفد االمانة العامة باململكة
العربية ال�سعودية لتنظيم فاعليات القافلة
الزراعية االر�شادية االولى فى جمال انتاج
ورعاية النخيل ب�رشاكة مع ال�رشكة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) ووزارة البيئة
واملياه والزراعة باململكة والتى ا�ستهدفت
رف��ع ك��ف��اءة وخ�ب�رات امل��زارع�ين  ،و�إي��ج��اد
احللول املثلى لل�صعوبات املتعلقة يف جمال
العناية بنخيل التمر يف مناطق زراعتها
الرئي�سة باململكة ك��ذل��ك تنفيذ الور�شة
ال��زراع��ي��ة حت��ت ع��ن��وان :العنا�رص الغذائية
واالقت�صاد الزراعى لغري املتخ�ص�صني التى
اقيمت باكادمية �سابك.
كما ا�شاد �سعادة املهند�س خالد الروي�س
بفكرة ال��ق��واف��ل ال��زراع��ي��ة ،مل��ا تقدمه من
خ��دم��ات وت�سهيالت للفالح مبا�رشة دون
تدخل و�سطاء ،ورحب ب�إقامة هذه التجربة
على �أر�ض اململكة العربية ال�سعودية.
وفى نهاية االجتماع تف�ضل �سعادة املهند�س
خالد الروي�س م�شكور�أ بتقدمي درع �رشكة
معادن ال��ى �سعادة املهند�س االم�ين العام
وبتقدمي ال�شكر على ه��ذه ال��زي��ارة مما لها
االثر الكبري على تفعيل التوا�صل بني االمانة
العامة لالحتاد وال�رشكات االع�ضاء.
ويف ختام الزيارة ،قدم �سعادة االمني العام
املهند�س حممد عبد اهلل زعني جزيل ال�شكر
والعرفان ل�سعادة املهند�س خالد الروي�س
وال�سادة احل�ضور على ح�سن اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة
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ور�شة عمل حول:

تطـويــر
قـــــــــــــادة
امل�ستـقـبــــــــــــل
التحديات  ..هي �سمة هذا الع�رص ..وبنظرة
اكرث �شمولية فاننا نعي�ش يف وقت كرثت به
التحديات يف جميع جوانب احلياة و لي�ست
ال�صناعة و االقت�صاديات فقط و لذلك فان
جمتمعنا العربي بحاجة ما�سة ايل قادة حتمل
امن��اط و�سيا�سات ج��دي��دة جتعلهم قادرين
علي الت�صدي ملثل هذة التحديات ال�ضخمة،
فالتحديات ت�أتينا اليوم من كل مكان ب�سبب
التغري ال�رسيع يف �أحداث وجمريات العامل ،كل
يوم تقنية حديثة ،نظم و�إجراءات عمل جديدة
تتطلب املعرفة و�صنع قيادة واعية من هنا
قام االحتاد بعقد ور�شة عمل هي االويل من
نوعها وقد متيزت بعدد الكبري من احل�ضور،
وقد عقدت هذه الور�شة بناء علي تو�صيات
جلنة التدريب والت�أهيل باالحتاد التي تهتم
بو�ضع ودرا�سة اف�ضل �سبل التنمية الب�رشية
والتقنية والعلمية وكيفية حتقيق املعرفة
الكاملة لل�رشكات اع�ضاء االحتاد وللمجتمع
العربي من جانب �آخر.
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وقد عقد االحتاد العربي لال�سمدة الور�شة حتت
عنوان تطوير قادة امل�ستقبل ،وقام بتنفيذها
�أكادمييني من م�ؤ�س�سة طالل �أبو غزالة.
افتتح الور�شة �سعادة اللواء جمدى حجازى

حمافظ �أ�سوان ،يوم الثالثاء  6دي�سمرب ،ور�شة
العمل التدريبية التى ينظمها االحتاد العربى
للأ�سمدة بالتعاون مع �رشكة كيما لل�صناعات
الكيماوية والأ�سمدة والتى ا�ستمرت علي مدار

ثالثة �أيام بح�ضور �سعادة الكيميائي �سعد ابو
املعاطي رئي�س جمل�س ادارة االحتاد العربي
وممثل افريقيا يف االحتاد العاملي لال�سمدة
ورئي�س �رشكة �أبو قري للأ�سمدة ،واملهند�س
حممد عبد اهلل زعني �أمني عام االحتاد العربى
ل�ل�أ���س��م��دة ،وامل��ه��ن��د���س عيد احل ��وت رئي�س
جمل�س �إدارة �رشكة كيما والدكتور حممد عبد
القادر القائم ب�أعمال رئي�س جامعة �أ�سوان ،
ومب�شاركة  60م�شارك ًا من خمتلف �رشكات
الأ�سمدة مب�رص والوطن العربى.
من ناحية �أخري �أ�شاد اللواء جمدى حجازى
بالدور الرائد الذى يقوم به الإحت��اد العربى
ل�ل�أ���س��م��دة ل�ل�إرت��ق��اء مب��ج��ال ال�صناعات
الكيماوية والأ�سمدة وتقدمي كافة �أوجه الدعم
امل�ستمر جلميع ال�رشكات الأع�ضاء للتعرف
على كل ما هو جديد فى جمال هذه ال�صناعة
احل��ي��وي��ة وم��واك��ب��ة التكنولوجيا احلديثة
والأ�ساليب الفنية والتقنية العالية وكيفية
�إ�ستخدامها من �أج��ل تطوير الأداء وزي��ادة
الإنتاج ودعم عمليات التنمية الإقت�صادية
والإجتماعية والزراعية بالبالد  ،م�ؤكداً على
حر�ص املحافظة لتقدمي الدعم وامل�ساندة
الالزمة لإجن��اح القافلة الزراعية التوعوية
التى يعتزم االحت��اد تنظيمها ب�أ�سوان فى
جمال زراعة النخيل والتى تهدف للو�صول �إلى
الفالح فى �أر�ضه وتوعيته بالأ�ساليب ال�سليمة
واحلديثة ال�ستخدام الأ�سمدة وتوقيتاتها
ومعدالتها املنا�سبة للو�صول �إل��ى حتقيق
�أف�ضل معدالت الإنتاج ملختلف املحا�صيل
الزراعية  ،وخا�صة حم�صول البلح الذي ت�شتهر
ب�إنتاجه حمافظة �أ�سوان.
و �أ�شار اللواء جم��دى حجازي �إل��ى ��ضرورة
حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من هذه الور�شة

التدريبية الهامة التى تتناولت الأ�ساليب
والطرق املنا�سبة لإعداد قادة امل�ستقبل والتى
تعد �أحد �أهم املو�ضوعات امللحة التي حتتاج
�إلى املزيد من الرتكيز وت�سليط ال�ضوء عليها
فى الفرتة الراهنة  ،مو�ضح ًا جلميع احلا�رضين
بالور�شة التدريبية ب�أن من �أهم ال�سمات التى
يجب توافرها يف القيادة الناجحة هى التحدى
واملثابرة وعدم الإ�ست�سالم للي�أ�س والإحباط
وو�ضع ن�صب �أعيننا دائم ًا ب�أن ما ال يدرك
كله ال يرتك كله ،وطالب امل�شاركني بالور�شة
ب�رضورة بذل املزيد من اجلهد الكت�ساب املزيد
من امل��ه��ارات واخل�برات مبختلف املجاالت
ليكونوا منوذج ًا مثالي ًا لقادة امل�ستقبل التي
حتتاجها ال��ب�لاد لتحمل م�سئولية حتقيق
النه�ضة والتنمية املن�شودة للوطن خالل الفرتة
القادمة ،الفت ًا �إلى اال�ستعداد الكامل لأ�سوان
ال�ست�ضافة وا�ستقبال املزيد من امل�ؤمترات
وال� ��دورات التدريبية وور� ��ش العمل الفنية

اخلا�صة باالحتاد العربي للأ�سمدة مما �سيكون
له مرود �إيجابي يف م�ساندة اجلهود التنفيذية
التى تقوم بها املحافظة وعلى ر�أ�سها املحافظ
لدعم وتن�شيط احلركة ال�سياحية وخا�صة
فى جمال �سياحة املهرجانات وامل�ؤمترات
وال�سياحة الريا�ضية ،بالإ�ضافة �إلى �سياحة
الأ�رس واملجموعات.
وم��ن جانبه �أك ��د املهند�س حممد عبد اهلل
ب��أن هذه الور�شة التدريبية تهدف �إل��ى نقل
وت��ب��ادل اخل�ب�رات وال��ت��ع��رف على التجارب
الناجحة بني جميع امل�شاركني من ممثلى
امل�ؤ�س�سات و�رشكات الأ�سمدة مبختلف الدول
العربية  ،بالإ�ضافة �إلى الإ�ستفادة من �أوراق
العمل والتو�صيات التى �ستثمر عنها الور�شة
التدريبية بال�شكل الالزم لدفع عمليات التطوير
والتنمية امل�ستدامة وحتقيق الريادة فى جمال
�صناعة الأ�سمدة  ،م�شرياً ب�أن الدورة التدريبية
ترتكز فى ج��دول �أعمالها على العديد من
املحاور الأ�سا�سية ومنها فن �صناعة القادة ،
وكيفية �إعداد وت�أهيل قادة امل�ستقبل لي�صبحوا
مدربني حمرتفني  ،عالوة على �سبل تطوير �أداء
�أق�سام و�أجهزة التدريب فى ال�رشكات الأع�ضاء
والتعرف على �أف�ضل الو�سائل التدريبية
ب�إ�ستخدام �أحدث التقنيات العاملية ف�ض ًال عن
عر�ض �أف�ضل املمار�سات والتجارب التدريبية
الناجحة فى �رشكات الأ�سمدة الأع�ضاء ..
مو�ضح ًا ب�أنه من �ضمن الأدوار الهامة التى
يقوم بها الإحتاد تنظيم العديد من امل�ؤمترات
وامللتقيات العلمية التى ت�ضم ع��ددا كبريا
من املنظمات والهيئات وال�رشكات الدولية
املتخ�ص�صة ،بالإ�ضافة �إيل تنظيم العديد
من الندوات وور���ش العمل التدريبية جلميع
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فعاليات االحتاد
العاملني مبجال �صناعة الأ�سمدة وال�صناعات
الكيماوية بجانب تنظيم القوافل التوعوية فى
العديد من املجاالت مبختلف الدول العربية،
هذا بجانب ت�شجيع البحث العلمي الهادف
خلدمة الأ�سمدة يف جميع جماالتها ،وتعميق
�سبل التن�سيق وال��ت��ع��اون الفعال وت��ب��ادل
اخل�برات يف كافة امل��ج��االت بني ال�رشكات
الأع�ضاء وغريها من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات
الدولية املتخ�ص�صة  ،عالوة على الإ�ستغالل
الأمثل لو�سائل الإع�لام احلديثة ومنظومات
التوا�صل لرفع �صورة و�سمعة �صناعة الأ�سمدة
بني هذه الو�سائل و�أي�ض ًا وا�ضعي ال�سيا�سات
الدولية الإ�سرتاتيجية من خ�لال التوا�صل
وتعزيز الإج ��راءات واحللول امل�ستمرة التى
يقدمها االحت��اد العربى ملعاجلة ال�شواغل
االجتماعية العاملية ذات ال�صلة ب�إنتاج
الأ�سمدة والأمن الغذائى.
ويف اخلتام اعرب �سعادة الكيميائي �سعد ابو
املعاطي عن �سعادته بالنجاح امللحوظ الذي
حققته الور�شة علي امل�ستوي املهني و العلمي،
حيث ناق�ش �سيادته االهداف الرئي�سية للور�شة
والتي انح�رست يف ثالثة اه��داف ا�سا�سية
وه��ي( :املناق�شات) التي متت خالل ور�شة
العمل بني امل�شاركني و املحا�رضين م�ؤكدا ان
النقا�ش املفتوح هو ال�سبيل ال�صحيح الكت�ساب
اخل�برات و املعرفة وت��داول االراء املختلفة
كذلك (نقل اخلربات) بني الأع�ضاء و (التوا�صل)
الفعال بني احل�ضور ،واو�ضح �سيادته ان �رس
جن��اح ال��ق��ادة يبداء ب��االمل��ام بكل تفا�صيل
ومراحل ال�صناعة املختلفة وان ال تقت�رص
علي تخ�ص�ص بعينه ،و من ناحية اخري ان
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يكون القائد علي دراية جيدة بالوائح الداخلية
ونظام العمل و ان ال يتوقف عمله عند النواحي
الفنية او التقنية فقط.
كما ناق�ش �سيادته اه��م التحديات التي
تواجه �صناعة اال�سمدة بداية من م�شاكل
مدخالت االنتاج والت�سعري واخلربة الت�سويقية
واخريا االدارة ،ويف نهاية احلديث ا�ستعر�ض
�سيادته التو�صيات اخلا�صه بور�شة العمل
والتي تتلخ�ص يف خم�سة نقاط ا�سا�سية حيث
ا�شار مو�ضحا ان القيادة فن ومهارة ميكن
اكت�سبها و تنميتها فالقيادة ميكن ان تكت�سب
من االخرين او عن طريق الدورات التدريبيه
املتخ�ص�صة ،يف حني اتت التو�صية الثانية
بان التطوير والتغري والتنمية �سمة ا�سا�سية
من �سمات القائد الناجح فعلي القادة باحثني
النجاح ان يتجنبوا الروتني والعمل علي خلق
نتائج ايجابية اف�ضل من �سابقها مع احلفاظ

علي التطوير امل�ستمر .كذلك اعداد خطة عمل
خالل خطط زمنية متفق عليها و القدرة علي
بناء فريق عمل جاد و حمب لعمله و م�ؤمن
ب�أهمية العمل .واخ�يرا  ..القدرة علي قيا�س
االداء فهو بداية جناح امل�ؤ�س�سات مع و�ضع
( - KPISمعاير قيا�س الكفاءة) لقيا�س االداء
و�ضمان ا�ستمرار النجاح.
وب��ذل��ك ق��د حققت ال��ور���ش��ة البعد التعليمي
واالر���ش��ادي املن�شود ،من جهة اخ��ري كان
االحتاد العربي حري�صا اي�ضا علي االهتمام
باجلانب االجتماعي و الرتفيهي و العمل علي
تهيئة مناخ خا�ص لتعارف احل�ضور ببع�ضهم
البع�ض يف اط��ار اكرث اجتماعية حيث قام
االحت��اد بتنظيم عدد من الرحالت لالماكن
ال�سياحية يف ا���س��وان عقب انتهاء ال��دوام
بالور�شة منها زيارة معبد فيلة وزيارة للقرية
النوبية �صاحبها رحلة نيلية يف اليوم الثالث.

مع ال�شركات الأع�ضاء

الفرع الإفريقى ملجموعة « » OCP
يواكب التنمية امل�ستدامة للفالحني ال�صغار الأفارقة
بف�ضل م�شروع « بيت املزارع »
يحتوي بيت امل����زارع علي ك��ل املنتجات
واخلدمات التي يحتاجها الفالحون ال�صغار
لتطوير �أن�شطتهم �سيتم افتتاح  10بيوت
للمزراعني فى �أف��ق �سنة  2020بع�رش مدن
�إفريقية لفائدة مليون �أ�رسة مزارعة .وتغطى
هذه ا ملنتجات واخلدمات املقرتحة من طرف
جمموعة « »OCPو�رشكائها ما يقارب 15
ن�شاط فالحى.
متلك جمموعة « »OCPال��رائ��دة عامليا فى
�سوق الفو�سفاط وم�شتقاته عالقة طويلة الأمد
مع املجال الفالحى وتلعب دورا مركزيا فى
تطوير فالحة م�ستدامة باملغرب و�إفريقيا.
وفى هذا الإط��ار ،قامت املجموعة من خالل
فرعها الإفريقي ب�إطالق م�رشوع بيت املزارع
الذي يرمي �إلى توحيد كل الفاعلني يف قطاع
الفالحة الذين يودون اقرتاح خمتلف املنتجات
واخلدمات التي يحتاجها الفالحون ال�صغار
يف مكان واحد ،منتجات وخدمات من �ش�أنها
تطوير �أن�شطتهم عرب تغطية كل حلقات �سل�سلة
القيمة :من املدخالت الفالحية �إل��ى العالقة
مع ال�سوق ومرورا بالتجهيزات الفالحية ،ثم
التكوين واخلدمات املالية.
منتجات وخدمات ممنوحة من طرف الفرع
الإفريقى ملجموعة « »OCPو�رشكاءه
ي�شكل بيت املزراع ابتكارا حقيقي ًا ويهدف �إلى
الت�صدى للتحديات التي يواجهها الفالحون
الأف���ارق���ة ب�شكل ي��وم��ي ك��ت��وف��ر منتجات

وجت��ه��ي��زات ذات ج���ودة وال��ول��وج للتمويل
وال��ت��ك��وي��ن �إذ ي��ق�ترح ك��ل »ب��ي��ت» منتجات
وخدمات ممنوحة من طرف الفرع الإفريقي
ملجموعة « »OCPو�رشكاءه كل ف�ضاء يهم
م��و���ض��وع��ات معينا (امل��دخ�لات الفالحية،
التجيزات الفالحية املعدات ال�صغرية ،عرو�ض
التكوين ،اخلدمات املالية ،خدمات الت�أمني،
الولوج لل�سوق )..كما ميتلك كل �رشيك ف�ضاء
لعر�ض كل منتجاته �أو خدماته كل هذا يهدف
�إلى حتقيق املهام الآتية:
 ت�سهيل �سبل التعاون بني الفاعلني يف �سل�سلةالقيمة الفالحية واملزراعني املحليني؛
 ت�شجيع االبتكار والت�ضامن وقيم التميز منخالل منتجات وخدمات ذات جودة عالية
وقيمة م�ضافة؛
امل�ساهمة يف ن�رش املمار�سات الفالحيةاجليدة باعتبارها مفتاحا ًلتنمية القطاع؛
 امل�ساهمة فى هيكلة القطاعات الفالحيةغري املهيكلة.
ه��ذا امل����شروع املبتكر مفتوح ف��ى وج��ه كل
املنظمات مثل الهيئات احلكومية (مثال خللق
��شراك��ات ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص)،
واملنظمات غري احلكومية (مقاوالت خا�صة،
بنوك ،تعاونيات ،)...وهيئات حكومية دولية
(البنك الإفريقي للتنمية)...
قرب من �شبكات موزعي املدخالت الفالحية
تعتزم املجموعة ،باعتبارها فاعال ن�شيطا يف

التنمية امل�ستدامة للفالحة الإفريقية ،افتتاح
 10بيوت للمزارعني فى �أفق �سنة  2020بع�رش
م��دن �إفريقية لفائدة مليون �أ��سرة مزارعة،
بحيث تهم ما يقارب  15ن�شاط ًا فالحاً ،ومن
املرتقب افتتاح هذا امل�رشوع قريبا بكل من
املغرب ونيجرييا ،قبل دول �إفريقية �أخري يف
غرب و�رشق القارة.
وت���أخ��ذ ه��ذه البيوت بعني االعتبار موقع
املدينة �أو املنطقة التي �ستن�ش�أ بها:
 بالقرب م��ن حم��ور مهم للطريق ال�سيارلت�سهيل اجلانب اللوجي�ستيكي للمعدات
ول�ضمان ولوج �سهل للمزراعني وال�رشكاء
والهيئات احلكومية؛
 بالقرب من املجتمعات الفالحية الكربى؛ بالقرب من �شبكات موزعي املدخالت التيمن �ش�أنها م�ساعدة بيوت املزارعني علي
احل�صول على املنتجات واخلدمات؛
اجلهات التي مت انتقا�ؤها باملغرب لإن�شاء
هذا امل�رشوع هي جهة ال�ساي�س وجهة الغرب،
فيما مت اختيار املدينة الفالحية فاراكواي
النيجريية ك�أف�ضل موقع تتكون هذه املدينة
من جمتمع فالحى متواجد بالقرب من الطريق
ال�رسيع ك��ادون��ا-زاري��ا بقلب املجتمعات
الفالحية الرئي�سية ل»جاجي»» ،زائغون �آيا
ودوت�سون ماي وهي مناطق تتميز بزراعات
ذات �إمكانات تنموية كبرية مثل الذرة والذرة
البيب�ضاء والدرنات واخل�رضاوات.
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جيبك حتقق �أهدافها املو�ضوعة خالل الربع الثالث 2016
يف ظ��ل ال�سعي ال����د�ؤوب والإل ��ت ��زام الأم��ث��ل
باملعايري املهنية ومبعايري ال�صحة وال�سالمة،
و�ضمن جهودها املتوا�صلة لتحقيق �أعلى
معدالت الكفاءة والإنتاجية ،متك ّنت �رشكة
اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات من حتقيق
املهمة خ�لال الربع
العديد م��ن الإجن����ازات
ّ
الثالث من العام  2016من �أبرزها حتقيق
إنتاجية من الأمونيا و اليوريا
�أعلى مع ّدل يف ال
ّ
وامليثانول.
وي�أتي حتقيق ال�رشكة لإجنازاتها الأخرية على
الرغم من جملة التحديات العاملية التي متر
بها الأ�سواق خالل الوقت احلايل ،ال �سيما يف
تدن �أ�سعار النفط التي تلقي بت�أثرياتها
ظل ّ
على �أ�سواق الكيماويات والأ�سمدة ،وذلك بف�ضل
تكاتف العاملني والعمل بروح الفريق الواحد
من �أج��ل موا�صلة النجاحات والتميز الذي
و�صلت اليه ال�رشكة بني مثيالتها من ال�رشكات
الإقليمية والدولية يف االعوام ال�سابقة.
و�أع��رب الدكتور عبدالرحمن جواهري رئي�س
ال�رشكة عن �سعادته بالإجنازات التي حتققت
يف امل ��ج ��االت الأخ�����رى خ��ا���ص��ة يف جم��ال
ال�سالمة املهنية التي �أ�صبحت �سمة تتميز بها
ال�رشكة وحمل �إعجاب وثناء من املعنيني بهذا
القطاع احليوي ،مبدي ًا �رسوره بالنتائج التي
مت حتقيقها مع نهاية الربع الثالث لهذا العام،
حيث متكنت ال�رشكة من حتقيق ما يقارب
 6,729يوم عمل دون وقوع �أي حوادث م�ضيعة
للوقت� ،أي ما يعادل �أك�ثر من  24,3مليون
�ساعة ،الأمر الذي يعد حتدي ًا ال ي�ستهان به لي�س
على �صعيد الأرقام املحققة فح�سب ،بل كذلك
على �صعيد جناح ال�رشكة يف املحافظة على
�سالمة العاملني الذين تنظر �إليهم ب�إعتبارهم
ع�صب تنميتها امل�ستدامة وثروتها احلقيقية
وقاعدة جناحاتها املتوالية ،الأمر الذي يزيد
فريق العمل فخراً لتمكنهم من حتقيق مثل
هذه الإجن��ازات الكبرية والتى جائت نتيجة
العمل الد�ؤوب واجلهود احلثيثة يف غر�س ثقافة
الإلتزام بقواعد ال�صحة وال�سالمة على م�ستوى
امل��وظ��ف�ين وم��وظ��ف��ي ال����شرك��ات املتعاقدة
مع ال�رشكة ،مو�ضح ًا �أن ثقافة ال�سالمة يف
ال�رشكة تت�ضمن تدريبات على حاالت الطوارئ
والأزم ��ات وحما�رضات دوري��ة حول ال�صحة
وال�سالمة ب�شكل عام لزيادة ن�سبة الوعي لدى
املوظفني ح��ول الأ��ض�رار املحتملة وكيفية
احتوائها.
كما �أ�شاد الدكتور عبدالرحمن جواهري يف
الوقت ذاته باملهنية العالية التي يتحلى بها
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الدكتور جواهري:
�إنخفا�ض �أ�سعار النفط و�إنعكا�سها
على الأ�سواق العاملية للكيماويات
و الأ�سمدة و�إرتفاع درجات
احلرارة مل تكن ً
عائقا �أمام
حتقيق نتائج قيا�سية جديدة
�أع�ضاء الإدارة التنفيذية وجميع العاملني
بال�رشكة ،منوه ًا مبا مت حتقيقه من نتائج
مبهرة يف معدالت الإنتاج خ�صو�ص ًا خالل
فرتة ال�صيف التي ت�شهد فيها اململكة �إرتفاع ًا
كبرياً يف معدالت درجات احل��رارة بل وت�صل
�إلى م�ستويات قيا�سية ،الأمر الذي يرتك ت�أثريه
ال�سلبي على �أداء امل�صانع فيما يتعلق ب�أنظمة
التربيد يف بع�ض الوحدات للم�صانع .وم�ضى
يقول» لقد متكّنت جيبك من تدارك هذه العقبة
وحتقيق �أع��ل��ى م��ع��دالت الإن��ت��اج خ�لال هذه
الفرتة مما �ساعد ال�رشكة على الوفاء بكافة
�إلتزاماتها التعاقدية مع زبائنها من جهة،
وامل�ساهمة يف زيادة دخل ال�رشكة من جهة
�أخ��رى» و�أكّ ��د ب�أن ال�رشكة حر�صت على عدم
�إغفال كافة �إحتياطات ال�سالمة املهنية �أثناء
�إجناز املهام ومتك ّنت من جتاوز العقبات التي
العاملية التي
كان من بينها تقلبات الأ�سواق
ّ
غالب ًا ما ت�شهد مناف�سه �شديدة وتفاوت يف
ميزان العر�ض والطلب.

و�أ�ضاف الدكتور عبدالرحمن جواهري �إلى �أنه
على الرغم من كل تلك التحديات التي واجهتها
ال�رشكة خالل الفرتة املذكورة ب�سبب زيادة
العر�ض وغياب الطلب الفعلي وخا�صة فيما
يتعلق ب�سماد اليوريا ب�سبب �إن�شاء م�شاريع
ج��دي��دة يف ال ��والي ��ات امل��ت��ح��دة االمريكية
ونيجرييا وماليزيا واندوني�سيا بالإ�ضافة الى
�إع��ادة ت�شغيل بع�ض امل�شاريع يف جمهورية
�إي��ران من جهة ،و�إنخفا�ض �أ�سعار النفط من
جهة �أخ��رى �إال �أن ذل��ك مل يكن عائق �أم��ام
ال�رشكة ملوا�صلة عمليات الإنتاج والت�صدير
�إلى �أ�سواق بديله وبعائد �أف�ضل ،م�ؤكداً ب�أن ذلك
�إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على �سالمة اخلطط
الت�سويقية والإ�سرتاتيجيات املو�ضوعة من قبل
جمل�س الإدارة املوقر ملواجهة كافة التحديات
املتوقعة بالإ�ضافة �إلى التن�سيق املتوا�صل
م��ع ال�����س��ادة امل�����س��وق�ين يف ك��ل م��ن �رشكة
�صناعة الكيماويات البرتولية بدولة الكويت
امل�سوق املخول ملادة الأمونيا و�سماد اليوريا

وال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك) امل�سوق املخول ملادة امليثانول.
و�أ�شاد رئي�س ال�رشكة يف هذا ال�سياق بالإلتزام
الكبري ال ��ذي يبديه موظفي ال����شرك��ة على
�إختالف مواقع عملهم وحر�صهم على العمل
ب��روح الفريق ال��واح��د ،منوه ًا كذلك بحر�ص
ال�رشكة و�إهتمامها بتطوير �أ�ساليب العمل
فيها وتطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني العاملني
وفق معايري فعالة حتقق العدالة بني العاملني
وت�شجع روح التناف�س بينهم بهدف
بال�رشكة
ّ
�إبراز قدراتهم مما كان له �أطيب الأثر يف رفع
معدالت الإنتاجية يف ال�رشكة.
وتظهر �رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
�إه��ت��م��ام � ًا ك��ب�يراً بتنمية وت��ط��وي��ر ال��ك��وادر
الب�رشية البحرينية التي ت�ضمها ال�رشكة
وذل��ك من خالل توفري ال��دورات التخ�ص�صية
واملحا�رضات التوعوية يف الداخل واخلارج
و�إقامة ور�ش العمل املتعلقة بجميع جوانب
�صناعة البرتوكيماويات ،و�إ��شراك موظفيها
يف املنتديات والتجمعات التي تقيمها اجلهات
الأخرى ذات العالقة ،كما تعمل �إدارة ال�رشكة
جاهدة لتوفري برامج تدريبية �شاملة لعمالتها
الوطنية والتن�سيق بني ال�رشكات امل�ساهمة
لتحديد الإحتياجات التدريبية و�إيجاد ال�سبل
املثلى لتحقيقها م��ع ال�ترك��ي��ز على ج��ودة
التدريب.
و�إختتم الدكتور جواهري تعليقه بالت�أكيد على
�أن كل تلك الإجن ��ازات ما كانت لتتحقق �إال
بف�ضل من اهلل والدعم وامل�ساندة الالحمدودة
التي جتدها �إدارة ال�رشكة التنفيذية وفريق
العمل من قبل جمل�س �إدارة ال�رشكة برئا�سة
�صاحب ال�سعادة الدكتور �أحمد علي ال�رشيان
و�إخوانه �أع�ضاء جمل�س الإدارة املوقرين.
وكانت �رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
قد متكّنت من �إنتاج ما مقداره  1.2مليون
ط��ن م�تري ب��واق��ع � 350أل��ف ط��ن م�تري من
م��ادة الأم��ون��ي��ا و � 523أل��ف ط��ن م�تري من
�سماد اليوريا و � 332ألف طن مرتي من مادة
امليثانول مع نهاية الربع الثالث من هذا العام.
�أما بالن�سبة لل�صادرات فقد �إ�ستطاعت جيبك
املقررة للت�صدير من
ت�صدير جميع منتجاتها
ّ
مواد الأمونيا واليوريا وامليثانول منذ بداية
العام وحتى نهاية الربع الثالث والتي بلغت
يف املجمل � 888أل��ف ط��ن م�تري ،يف حني
�إ�ستولت جمهورية الربازيل على �أكرب ح�صة من
�إجمايل �صادرات ال�رشكة بن�سبة  30%حيث
أهمية كربى
ُت�شكّل هذه ال�سوق الإ�سرتاتيجية � ّ
بالن�سبة جلميع املنتجني ،ويليها الواليات
املتحدة الأمريكية بن�سبة بلغت  ، 19%وقد مت
حتميل ال�صادرات �إلى وجهاتها النهائية على
منت � 48سفينة.

�ضمن �سعيها احلثيث
لتحديث معداتها املتعلقة بال�سالمة ..

جيبك ت�ضم مركبة �إطفاء حديثة هي
الأولى من نوعها يف ال�شرق الأو�سط

�ضمن خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها �رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات يف جمال
تتميز مبوا�صفات
الأمن وال�سالمة ،قامت ال�رشكة ب�ضم واحدة من �أحدث مركبات الإطفاء والتي ّ
ومكافحة احلرائق يف امل�صانع
خا�صة حيث مت ت�صنيعها خ�صي�ص ًا لتلبية متطلبات ال�سالمة
ّ
النفطية والبرتوكيماوية.
حتمل درجات احلرارة
وتتميز هذه
ّ
ّ
املركبة ب�إمكانية التحكم بها عن بعد ،كما متتاز بقدرتها على ّ
العالية الناجمة عن حرائق امل�صانع النفطية �إلى جانب العديد من املميزات الأخرى التي ت�ؤكّ د
جدارتها يف �إخماد �أي حريق ين�شب يف م�صانع و�صهاريج النفط والغاز.
املنا�سبة� ،أكد الدكتور
ويف ت�رصيح له بهذه
ّ
عبدالرحمن جواهري رئي�س ال�رشكة �إلى �أن
جمل�س �إدارة ال�رشكة حري�ص كل احلر�ص
على توفري �أحدث معدات ال�سالمة لديها
داخ��ل جممعها ال�صناعي ،وذل��ك حت�سب ًا
ل��وق��وع �أي ط��ارئ ال ق � ّدر اهلل ،م�ضيف ًا
ب�أن ال�رشكة تتابع ب�إ�ستمرار ما تطرحه
ال����شرك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ه ��ذا امل��ج��ال
لإختيار ما ينا�سب �إحتياجياتها لت�أمني
املجمع ال�صناعي التابع لها.
و�أ�شار رئي�س ال�رشكة ب�أن الإدارة قامت
بتوفري التدريب املالئم لطاقم الأمن
وال�سالمة فيها بالتعاون مع ممثلني من الدفاع املدين وعدد من
للتدرب على كيفية ت�شغيلها
النفطية
ممثلي ال�رشكات املجاورة العاملة يف قطاع ال�صناعات
ّ
ّ
تتميز بها هذه املركبة املتطورة ،منوه ًا ب�أن
والإ�ستفادة الق�صوى من الإمكانيات الهائلة التي ّ
ت�رصف جميع ال�رشكات املن�ضوية حتت جلنة الدفاع
ال�رشكة �ست�ضع هذه ال�سيارة احلديثة حتت ّ
ال�صناعية.
الكيانات
هذه
امل�شرتك لل�رشكات ،وذلك تعزيزاً للتعاون بني
ّ
ويف ختام تعليقه� ،أعرب الدكتور عبدالرحمن جواهري عن �شكره اجلزيل لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة ال�رشكة لإهتمامهم وحر�صهم الدائم على توفري كل ما من �ش�أنه �ضمان بيئة عمل �آمنة،
منوه ًا بالتعاون القائم مع جلنة الدفاع امل�شرتك لل�رشكات من �أجل ت�أمني كافة االحتياجات
والتدريبات �ضمان ًا لأمن و�سالمة ال�رشكة ومن�ش�آتها والعاملني فيها.
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ً
اعرتافا بدورها املتميّز يف �إنتاج وت�صدير ال ّ
أ�سمدة الكيماو ّية ..

مملكة البحرين ترت�أ�س جلنة ال ّ
أ�سمدة باالحتاد اخلليجي
مل�صن ّعي الكيماويات والبرتوكيماويات (جيبكا)

يف تقدير جديد ململكة البحرين وريادتها يف
قطاع �صناعة الأ�سمدة ،مت �إنتخاب الدكتور
عبدالرحمن جواهري رئي�س ًا للجنة الأ�سمدة
مل�صنعي الكيماويات
ب��الإحت��اد اخلليجي
ّ
والبرتوكيماويات (جيبكا) لت�صبح البحرين
بذلك � ّأول دولة جتمع بني رئا�سة الإحت��ادات
العاملي والعربي واخلليجي للأ�سم ّدة يف �آن
واحد.
ي�شغل الدكتور عبدالرحمن جواهري من�صب
ع�ضو جمل�س �إدارة الإحت ��اد اخلليجي ،ومت
اختياره م�ؤخراً لرئا�سة جلنة الأ�سم ّدة بهذا
الكيان الإقليمي الرائد.
املنا�سبة� ،إ�ستهل الدكتور
ويف حديث له بهذه
ّ
عبدالرحمن جواهري بتقدمي ال�شكر اجلزيل
مل�صنعي
لرئي�س جمل�س �إدارة الإحتاد اخلليجي
ّ
الكيماويات والبرتوكيماويات (جيبكا) �سعا ّدة
ال�سيد يو�سف بن عبداهلل البنيان على كل الدعم
وامل�سان ّدة التي يجدها من �سعادته والث ّقة
الغالية التي �أوالها �إياه بهذا الإختيار ،كما
ّ
ق � ّدم ال�شكر والتقدير ل�سعا ّدة الأم�ين العام
للإحتاد الدكتور عبدالوهاب ال�سعدون ،معرب ًا
عن �أمله ب ��أن يتمكّن مع �إخ��وان��ه الأع�ضاء
باللجنة من حتقيق ما ي�صبو �إليه الإحتاد ،و�أن
ظن جمل�س الإدارة املو ّقر.
يكون عند ح�سن ّ
وق��ال ب��أن �إختياره لتب أو� هذا املن�صب �إمنا
ي��أت��ي ت��ق��دي��راً ململكة البحرين وك��وادره��ا
الوطنية التي �إ�ستطاعت �إثبات كفاءتها بف�ضل
ّ
اهلل تعالى يف �أكرب امل�ؤ�س�سات املهنية و�أعالها
�ش�أن ًا ولعل يف مقدمتها الإحت ��اد العاملي
للأ�سمدة ،والإحت��اد العربي للأ�سمدة ،م�ؤكداً
ب�أن جلنة الأ�سمدة بالإحتاد اخلليجي �ستوا�صل
ب�إذن اهلل تعالى تب ّني �أف�ضل اال�سرتاتيجيات
لتطوير الأداء على كا ّفة امل�ستويات.
و�أ�شار الدكتور عبدالرحمن جواهري ب�أنه قد
حظى ب�رشف العمل والعطاء يف العديد من
املنظمات والهيئات واملجال�س الإقليمية
والعاملية ذات ال�صلة ب�صناعة الأ�سمدة،
���شرف��ه ب��ق��ي��ادة �رشكة
وذل���ك �إل���ى ج��ان��ب ت� ّ
ل�صناعة البرتوكيماويات ،م�ضيف ًا
اخلليج
ّ
ب���أن ت��واج��ده على را� ��س الإحت� ��اد العاملي
للأ�سمدة ك�أول �شخ�صية عربية يتم �إختيارها
ل��ه��ذا املن�صب منذ ع��ق��ود ق��د منحه الكثري
م��ن اخل�ب�رة ،و�سيعمل على الإ���س��ت��ف��ا ّدة من
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هذه اخل�برة لتطبيقها يف الإحت��اد اخلليجي.
و�أ�شار �إلى �أنه �سيعمل جاهداً لتطوير �آليات
العمل بلجنة الأ�سم ّدة اخلليجية وتعزيز و�سائل
التوا�صل مع الأع�ضاء ،والإ�سهام بفاعلية يف
�إدارة �صناعة الأ�سمدة اخلليجية والإ��شراف
عليها ،ومتابعة تفا�صيلها ،م ��ؤك��داً ب ��أن
العاملية
�سيحاول نقل بع�ض من التجارب
ّ
الناجحة التي تنا�سب طبيعة العمل مبنطقة
اخلليج العربي.
وم�ضى الدكتور جواهري يقول “ �أتاحت يل
ع�ضويتي يف الهيئات واملنظمات العاملية
التعرف على �أف�ضل الطرق
واالقليمية فر�صة
ّ
املمكنة واملتاحة لتطوير هذا القطاع الهام
حيث �آمل �أن �أمتكن مب�ساعدة �إخواين �أع�ضاء
اللجنة من تطوير العمل بلج ّنة الأ�سم ّدة،
واالن��ت��ق��ال بها �إل ��ى مرحلة ج��دي��دة تخدم
الأهداف املو�ضوعة لالرتقاء بهذه ال�صناعة
احليوية ،و�س�أحر�ص ب ��إذن اهلل تعالى على
ّ
و�ضع كل خرباتي من �أجل �أن يكون ل�صناعة
اخلليجية مكانها الالئق بها ،خا�صة
الأ�سمدة
ّ
يف ظ��ل ال��ت��ط��ور الكبري ال ��ذي ت�شهده هذه
عامة
ال�صناعة يف املنطقة
ّ
العربية ب�صفة ّ
خا�صة ،حيث امل�صانع
واخلليجية ب�ص ّفة
ّ
ّ
العربية التي �أثبتت قدرتها
احلديثة والعقول
ّ
على القيادة واالبتكار يف هذا القطاع احليوي
الذي ي�شهد مناف�سة حا ّدة على م�ستوى العامل
و�ش ّدد رئي�س جلنة الأ�سمدة بالإحتاد اخلليجي
أهمية ت�ضامن جميع دول العامل للإ�سهام
على � ّ
يف حتقيق الأمن الغذائي باعتباره �أحد �أهم
التحديات التي تواجه العامل ب�أ�رسه ،ولي�س

العامل العربي �أو املنطقة اخلليجية فقط ،حيث
�أنه وعلى الرغم من توافر امل��وارد الطبيعية
ال�سيا�سية �إال �أن
والب�رشية واهتمام القيادات
ّ
الزراعة يف املنطقة والوطن العربي الكبري مل
ت�ستطع بعد حتقيق االنتاج امل�ستهدف ،وتلبية
احلاجات املتزايدة للغذاء ،م�ؤكداً ب�أن مفهوم
الأمن الغذائي يرتكز على حماور تتعلق بجودة
و�سالمة الغذاء ،و�إ�ستقرار ال�سلع يف الأ�سواق،
وهو ما �سي�سعى بتعاون الأع�ضاء من �أجل
حتقيقه.
كما حتدث الدكتور جواهري عن �إ�سهامات
ل�صناعة البرتوكيماويات ،التي
�رشكة اخلليج
ّ
�صناعة الأ�سم ّدة ،مو�ضح ًا
ير�أ�سها ،يف دعم
ّ
عاملية ي�شهد لها
�أن (جيبك) تتم ّتع ب�سمعة
ّ
اجلميع،
�صناعية تعمل على
�رشكة
جمرد
لي�ست
وهي
ّ
�إنتاج وت�صدير الأ�سمدة ومنتجاتها فح�سب،
بل هي كيان ترك ب�صماته على ال�صناعة كما
تركها على املجتمع،
يف ختام حديثه �ش ّدد الدكتور جواهري على
أهمية بذل املزيد من اجلهود لدعم وتطوير
� ّ
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب التقني واملهني املقدمة
للعاملني يف �صناعة الأ���س��م��دة وتعزيز
التفاعل وامل�شاركة مع الهيئات املتخ�ص�صة
وامل�ؤ�س�سات واملنظمات ذات العالقة ،موجه ًا
الدعوة �إلى كا ّفة امل�س�ؤولني والإدارات العليا
يف �رشكات �صناعة الأ�سمدة حول العامل �أن
ي�ضعوا يف �سلم �أولوياتهم مو�ضوعات �سالمة
بيئة العمل والإنتاج واملحافظة على العاملني
يف هذا القطاع املهم.

 50مليون دينار �صايف
ارباح البوتا�س بعد
ال�ضرائب واملخ�ص�صات
ور�سوم التعدين
حتى نهاية ايلول من
العام احلايل
حققت ��شرك��ة ال��ب��وت��ا���س العربية ارب��اح��ا �صافية بعد ال�رضائب

واملخ�ص�صات وع��وائ��د ال��ت��ع��دي��ن بلغت قيمتها االج��م��ال��ي��ة 50

مليون دي��ن��ار تقريبا حتى نهاية ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ه��ذا ال��ع��ام.
واكد رئي�س جمل�س ادارة �رشكة البوتا�س العربية معايل الأ�ستاذ جمال
ال�رصايرة انه بالرغم من كل الظروف ال�صعبة والتحديات الكبرية التي
مرت بها �صناعة اال�سمدة العاملية ا�ضافة الى تباط�ؤ االقت�صاد العاملي
والتي ادت الى تراجع ا�سعار املنتجات باكرث من %26مقارنة بالعام
املا�ضي ،متكنت ال�رشكة من حتقيق �أرباح حتى نهاية ايلول من العام
احلايل .و�أ�ضاف ال�رصايرة الى ان ال�رشكة ا�ستمرت يف �سيا�سات �ضبط
االنفاق من خالل درا�سة وحتليل وزيادة كفاءة اعمالها وممار�ساتها
الت�شغيلية واالنتاجية لتخفي�ض كلف االنتاج الى م�ستويات اقل مما
كانت عليه يف االعوام ال�سابقة  ،بهدف �ضمان ا�ستمرارية ايجاد هام�ش
ربح كايف ي�ضمن ا�ستمرارية عمليات ال�رشكة االنتاجية وا�ستدامة
اعمال م�صانعها وتغطية النفقات الت�شغيلية ب�شكل متوازن مع االيرادات
املتحققة.

وا�شار ال�رصايرة الى ان ارباح �رشكة
البوتا�س العربية حتى نهاية الربع
ال��ث��ال��ث حتققت ب�شكل رئي�سي من
ان�شطة غ�ير ت�شغيلة باال�ضافة الى
ارب ��اح ال�رشكات التابعة واحلليفة،
وذلك متا�شيا مع ال�سيا�سة التي اقرها
جمل�س ادارة ال�رشكة بتنويع م�صادر
دخلها من خ�لال تعدد اال�ستثمارات
اال�سرتاتيجية يف خمتلف ال�صناعات
امل�شتقة بهدف زي��ادة منفعة ال�رشكة
من �سل�سلة التزويد مل��ادة البوتا�س
وهوام�ش الربح املتحققة منها.
وا���ش��ار ال����صراي��رة ال ��ى ان ال�رشكة
�رصفت حتى نهاية الربع الثالث من
العام احلايل حوايل  7ماليني دينار
�ضمن برنامج امل�س�ؤولية الإجتماعية
يف ال�رشكة لبناء مدار�س وم�ست�شفيات
وق��اع��ات جمتمعية م��ن �ش�أنها رفع
م�ستوى اخلدمات املقدمة يف املجتمعات املحلية وخمتلف حمافظات
اململكة .وك�شف ال�رصايرة الى ان ال�رشكة تدر�س حاليا اقامة م�شاريع
ا�ستثمارية اخرى معنية باال�ستثمار يف ال�صناعات امل�شتقة من معادن
البحر امليت ،ا�ستمرارا يف ال�سيا�سة اال�ستثمارية التو�سعية التي يدر�سها
حاليا جمل�س ادارة ال�رشكة حيث تدر�س ال�رشكة اقامة ثالثة م�شاريع
بحجم ا�ستثمار �ضخم.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة البوتا�س العربية برنت هامين ان �رشكة
البوتا�س ما زالت تعمل على مواجهة حتديات ارتفاع كلف الكهرباء
عليها مقارنة عما هي عليه يف الدول الأخرى املنتجة ملادة البوتا�س
مما ي�شكل حتديا لتناف�سية منتجات �رشكة البوتا�س العربية يف اال�سواق
العاملية ،ا�ضافة الى تراكم التحديات املتعلقة بربحية �أية ا�ستثمارات
جديدة يف ال�صناعات امل�شتقة.
وا�شار هامين الى ان �رشكة البوتا�س تقوم حالي ًا بتنويع م�صادر الطاقة
ملن�ش�آتها للحفاظ على ربحية ال�رشكة والقدرة على التو�سع م�ستقبالً.

البوتا�س توفد  125من عامليها و�أ�سرهم لأداء �شعائر العمرة بالتعاون مع النقابة العامة للعاملني يف املناجم والتعدين وفرع البوتا�س
النقابة تثمن عالي ًا تعاون ال�رشكة الدائم �ضمن �سعي �رشكة البوتا�س العربية لت�أمني ظروف العمل املثلى
لكافة املوظفني والعاملني فيها وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم �سواء املهنية �أو احلياتية

�أوفدت �رشكة البوتا�س يف بادرة جديدة قافلة
معتمرين �إل��ى ال��دي��ار املقد�سة لأداء �شعائر
العمرة ،هي الأك�بر يف تاريخ ال�رشكة حيث
�ضمت  73من املوظفني لديها مع  52من �أفراد
�أ�رسهم ،مبجموع  125من املعتمرين ،وذلك
بكلفة � 35ألف دينار ،وقد مت تنظيم رحلة العمرة
هذه بالتعاون مع النقابة العامة للعاملني يف
املناجم والتعدين ،والنقابة العامة للعاملني يف
املناجم والتعدين /فرع البوتا�س.
وكان يف وداع قافلة املعتمرين رئي�س جمل�س
�إدارة ال�رشكة معايل جمال ال�رصايرة ،الذي �رصح
قائ ًال �أن �رشكة البوتا�س العربية حتر�ص على

تعزيز روح الأ�رسة الواحدة بني كافة العاملني
لديها ،و�أن ال�رشكة تبذل كل جهد ممكن لتح�سني
ظروف عمل كافة �أبناء �أ��سرة �رشكة البوتا�س
العربية ،ومكاف�آتهم ،واحلوار معهم للحفاظ على
روح الفريق بطريقة بناءة و�صحية .
وودع املعتمرين �أي�ض ًا مندوب رئي�س النقابة
العامة للعاملني يف املناجم والتعدين ،ورئي�س
و�أع�ضاء النقابة فرع البوتا�س ،الذي �شكر ال�رشكة
على هذه اللفتة الكرمية جتاه �أع�ضاء النقابة
وق��ال �أن النقابة تثمن عالي ًا تعاون ال�رشكة
الدائم مع النقابة و�سعيها امل�ستمر لتح�سني

ظروف عمل الأع�ضاء ورفع م�ستوى معي�شتهم.
وجدير بالذكر �أن ال�رشكة تقدم للعاملني لديها
كافة املزايا التي ين�ص عليها قانون العمل
الأردين بالإ�ضافة �إلى باقة هامة من املزايا
الإ�ضافية تعترب الأف�ضل يف الأردن ت�شمل معدل
رواتب هو الأعلى يف الأردن يت�ضمن  16راتب ًا
،وم��ك��اف��آت مالية �سنوية ،و�صندوق �إدخ��ار،
ومكاف�أة نهاية خدمة جمزية ،وقرو�ض �إ�سكان،
ومدينة �سكنية متكاملة بكافة املرافق ،ووجبات
غذائية ،وم��وا���ص�لات ،ومنح درا�سية لأبناء
العاملني واملتقاعدين ،وت�أمني �صحي مميز
للعاملني واملتقاعدين و�أ�رسهم بعد التقاعد.
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تقليل انت�شار املقاومة مل�ضادات
امليكروبات يف مزارعنا و�أغذيتنا
تعهدت منظمة الأم��م املتحدة للأغذية وال��زراع��ة (ال��ف��او) اليوم مب�ساعدة ال��دول على
و�ضع ا�سرتاتيجيات ملعاجلة انت�شار املقاومة ل�ل�أدوي��ة امل�ضادة للميكروبات يف
�سال�سل ام��دادات��ه��ا الغذائية .ج��اء ه��ذا يف وق��ت ت�ستعد فيه حكومات ال���دول لإج��راء
مناق�شات يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة الأ�سبوع القادم حول هذا التحدي النا�شئ.
فقد �ساهمت الزيادة يف ا�ستخدام  -و�سوء ا�ستخدام  -الأدوية امل�ضادة للميكروبات يف �أنظمة
الرعاية ال�صحية اخلا�صة بالب�رش واحليوانات على حد �سواء ،يف زيادة عدد امليكروبات امل�سببة
للأمرا�ض التي تقاوم الأدوية امل�ستخدمة تقليدي ًا ملعاجلتها ،مثل امل�ضادات احليوية.
و�ستتم مناق�شة املخاطر الكبرية على �صحة
الب�رش ال��ت��ي ت�سببها “مقاومة م�ضادات
امليكروبات” وع�لاق��ت��ه��ا و�أث���ره���ا على
ال��زراع��ة يف جل�سة عالية امل�ستوى للأمم
املتحدة يف نيويورك يف � 21أيلول�/سبتمرب.
وح�سب خطة عمل الفاو حول مكافحة مقاومة
م�ضادات البكترييا ،والتي مت اطالقها اليوم،
“تلعب الأدوي��ة امل�ضادة للميكروبات دوراً
حا�سم ًا يف معاجلة �أمرا�ض حيوانات ونباتات
املزارع .ويعترب ا�ستخدام هذه الأدوية حيوي ًا
لتحقيق الأم��ن الغذائي ولرفاهيتنا ورف��اه
احليوانات .لكن �سوء ا�ستخدام هذه الأدوي��ة،
وامل��ق�ترن بظهور وانت�شار كائنات دقيقة
مقاومة مل�ضادات امليكروبات ،يهدد اجلميع
بخطر كبري”.
وم��ع زي ��ادة تركيز االهتمام على مقاومة
م�ضادات امليكروبات يف امل�ست�شفيات وغريها
من املواقع ،ف�إن الكائنات الدقيقة املقاومة
مل�ضادات امليكروبات يف �أنظمة ال��زراع��ة
تنتقل الى الطعام الذي نتناوله ،بح�سب الفاو.
و�إ���ض��اف��ة �إل ��ى خم��اط��ر مقاومة م�ضادات
امليكروبات على ال�صحة العامة ،ف ��إن لها
ت�أثريات على �سالمة و�أم��ن الغذاء والو�ضع
االقت�صادي ملاليني �أ�رس املزارعني يف �أنحاء
العامل.
وت�سلط خطة عمل الفاو ال�ضوء على جماالت
رئي�سية للتحرك يف جمايل الطعام والزراعة
وهي:
• زيادة الوعي بالق�ضايا املتعلقة مبقاومة
م�����ض��ادات امل��ي��ك��روب��ات ب�ين امل��زارع�ين
وامل��ن��ت��ج�ين وامل��ت��خ�����ص�����ص�ين يف الطب
البيطري وال�سلطات و�صانعي ال�سيا�سة
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خطة عمل جديدة مل�ساعدة الدول
على �إعداد قطاعاتها الزراعية
لال�ستجابة لهذا التهديد املتنامي
وم�ستهلكي الأغذية.
• بناء القدرات الوطنية على مراقبة ور�صد
مقاومة م�ضادات امليكروبات وا�ستخدام
م�ضادات امليكروبات يف قطاعي الغذاء
والزراعة.
• تعزيز احلوكمة املتعلقة با�ستخدام م�ضادات
امليكروبات ومقاومة م�ضادات امليكروبات
يف قطاعي الغذاء والزراعة
• ن�رش املمار�سات اجليدة يف �أنظمة الغذاء
وال��زراع��ة واال�ستخدام احلكيم مل�ضادات
امليكروبات
وتهدف املنظمة الى م�ساعدة احلكومات على
و�ضع ا�سرتاتيجيات قومية ملعاجلة م�شكلة
مقاومة م�ضادات امليكروبات وا�ستخدام
م�ضادات امليكروبات يف قطاعي الطعام
والزراعة مبنت�صف .2017

مقاومة م�ضادات امليكروبات
والغذاء والزراعة
نتيجة للتو�سع االقت�صادي وزي���ادة عدد
ال�سكان خالل اخلم�سني �سنة املا�ضية ،تكثفت
طرق �إنتاج الطعام وهو ما نتج عنه زيادة
يف ا�ستخدام م�ضادات البكترييا يف الزراعة.
وت�ستخدم هذه الأدوي��ة ملعاجلة احليوانات
املري�ضة� ،أو ملنع انت�شار الأمرا�ض بني القطيع
�أو يف املزرعة .و�إ�ضافة �إل��ى املوا�شي ف�إن
هذه الأدوية م�ستخدمة الآن يف تربية الأحياء
املائية – م�صايد الأ�سماك  -بنف�س الطريقة.
ويف بع�ض احلاالت ،ولكن بدرجة �أقل ،ف�إنه
يتم ر���ش م ��واد م�ضادة للميكروبات على
املحا�صيل النباتية.
وف����وق ك��ل ذل����ك ،ت��ت��م �إ���ض��اف��ة م�����ض��ادات
امل��ي��ك��روب��ات ب�ترك��ي��زات �أق ��ل �إل ��ى الأع�ل�اف
لتحفيز النمو – وه��ي ممار�سة بالرغم من
تزايد احلث على عدم ا�ستخدامها ولكنها ال
تزال �شائعة ن�سبياً.
وتقدر كمية م�ضادات امليكروبات امل�ستهلكة
عاملي ًا يف قطاع املوا�شي حالي ًا ب�أكرث من
 60,000طن �سنوياً .ومع التوقعات بزيادة
الطلب على املنتجات الغذائية احليوانية ب�شكل
ثابت خ�لال العقود املقبلة ،ف ��إن ا�ستخدام
م�ضادات امليكروبات �سي�ستمر يف الزيادة،
بح�سب الفاو.
ويتوقع �أن يكون ثلثا ال��زي��ادة امل�ستقبلية
املتوقعة ال���س��ت��خ��دام م�����ض��ادات البكترييا
يف قطاع الإنتاج احليواين حيث يتوقع �أن
يت�ضاعف ا�ستخدامها يف اخلنازير والدواجن،
بح�سب درا�سة دولية ن�رشتها �أكادميية العلوم
الوطنية الأمريكية.

حتديات واحتياجات
ت�ؤكد الفاو على �أن الطريقة الأ�سا�سية ملعاجلة
م�شكلة مقاومة م�ضادات امليكروبات يف
قطاع ال��غ��ذاء وال��زراع��ة ه��ي �ضمان التزام
�أن��ظ��م��ة امل� ��زارع والأغ��ذي��ة بتطبيق �أف�ضل
ممار�سات النظافة والأمن البيولوجي والعناية
باحليوانات وطرق التعامل معها .فهذا يخف�ض
احلاجة �أ�ص ًال �إلى ا�ستخدام الأدوية امل�ضادة
للميكروبات ،مثلما يفعل تلقيح احليوانات
لبناء قدرتها الطبيعية على حتمل الأمرا�ض.
واحلاجة الأخ��رى ال�رضورية تنبع من عدم
وجود نهج عاملي موحد للبيانات امل�ستخدمة
لر�صد ا�ستخدام م�ضادات امليكروبات يف
املوا�شي .فعلى �سبيل املثال وجد تقرير جلنة
�أونيل التابعة للحكومة الربيطانية �أن عدد
الدول التي لديها مثل هذه الأنظمة ال يتعدى
 42ب��ل��داً .واملخاطر من مقاومة م�ضادات
امليكروبات �أعلى يف الدول التي تكون فيها
القوانني والأنظمة و�أنظمة املراقبة والر�صد
�ضعيفة .ولذلك ف�إن منظمة الفاو تعترب بناء
القدرات الوطنية يف هذا اخل�صو�ص �أولوية
يجب الرتكيز عليها.
كما �أن��ه توجد حاجة �إل��ى �إج��راء املزيد من
الأبحاث وتطوير البدائل مل�ضادات امليكروبات
وامل�ضادات احليوية يف الأغذية والزراعة،
�إ�ضافة �إلى اجلهود ل�سد الثغرات احلالية يف
املعرفة املتعلقة بامل�سارات البيئية ملقاومة
م�ضادات امليكروبات يف املخلفات الزراعية.
العمل م�ستمر
و���ض��ع��ت منظمة ال��ف��او ومنظمة ال�صحة
العاملية ،وهيئة الد�ستور الغذائي التي حتدد
املعايري الدولية لنوعية و�سالمة الغذاء ،الأ�س�س
لهيئات �ضبط �سالمة الغذاء ملعاجلة مقاومة
م�ضادات امليكروبات يف ال��غ��ذاء من خالل
عدد من املعايري املتعلقة مبقاومة م�ضادات
امليكروبات ،والأدوي��ة البيطرية وخملفاتها،
ونظافة الغذاء والأعالف احليوانية .وقد �شكلت
هيئة الد�ستور الغذائي م�ؤخراً جمموعة عمل
خا�صة مبقاومة م�ضادات امليكروبات.
ومع تطويرها خطة العمل اليوم ،ف�إن الفاو
تكثف م�شاركتها يف جمتمعات املزارعني
ومتخ�ص�صي ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وال�صحة
البيطرية ،واجلهات التنظيمية ومفت�شي �سالمة
ال��غ��ذاء ح��ول مقاومة م�ضادة امليكروبات،
وتعقد ور�ش عمل يف دول من بينها كمبوديا
وال�صني واثيوبيا وغانا وكينيا وتايالند
وفيتنام وزميبابوي.

�أ�سعار الأغذية م�ستقرة ب�شكل عام و�سط خمزونات حبوب قيا�سية

م�ؤ�شر الفاو لأ�سعار الغذاء ي�سجل انخفا�ض ًا
طفيف ًا يف ت�شرين الثاين/نوفمرب والذرة والأرز
على طريق ت�سجيل حما�صيل قيا�سية يف 2016
�سجل م�ؤ�رش منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة (الفاو) انخفا�ض ًا طفيف ًا يف ت�رشين
ال��ث��اين/ن��وف��م�بر يف خ ��روج ع��ن االرت��ف��اع
الثابت الذي �شهده خالل العام .2016
وانخف�ض امل��ؤ��شر بن�سبة  0.4يف املائة
مقارنة مع �شهر ت�رشين الأول/اكتوبر ،فبلغ
معدل  171.3نقطة ،حيث جتاوز االنخفا�ض
احلاد يف �أ�سعار ال�سكر الزيادة يف �أ�سعار زيت
النخيل.
�إال �أن م�ؤ�رش (ال��ف��او) لأ�سعار الغذاء الذي
يعتمد �إلى حركة التعامالت التجارية لقيا�س
�أ�سعار خم�س �سلع غذائية رئي�سية يف الأ�سواق
الدولية ،ال ي��زال �أك�ثر ارتفاع ًا عن معدله
يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  2015بن�سبة
. %10.4
وانخف�ض م�ؤ�رش الفاو لل�سكر بن�سبة 8.9
يف املائة مما يعك�س التقارير حول زيادة
املحا�صيل �أكرث من املتوقع يف الربازيل التي
تعترب �أكرب منتج يف العامل لل�سكر ،و�ضعف
الريال الربازيلي مقابل الدوالر الأمريكي.
�أم��ا م�ؤ�رش الفاو لأ�سعار الزيوت النباتية
فقد ارتفع بن�سبة  % 4.5مقارنة مع ال�شهر
املا�ضي ب�سبب انخفا�ض �إنتاج زيت النخيل
�أكرث من املتوقع يف دول جنوب �رشق �آ�سيا
�إ�ضافة �إل��ى انخفا�ض عملية طحن حبوب
ال�صويا �أكرث من املتوقع يف �أمريكا اجلنوبية.
�أم��ا ال�سلع الأخ��رى فكانت �أك�ثر ا�ستقراراً.
فقد بقي م�ؤ�رش الفاو للحوم ثابت ًا مقارنة
م��ع ت�رشين الأول�/أك��ت��وب��ر .بينما ارتفع
م�ؤ�رش الفاو للألبان بن�سبة  1.9يف املائة
لي�ستمر يف توجهه الت�صاعدي بعد انخفا�ض
طويل� .أما م�ؤ�رش الفاو للحبوب فقد انخف�ض
بن�سبة  0.6يف املائة ب�سبب توافر الإمدادات
العاملية واح��ت��م��االت ارت��ف��اع حما�صيل
احلبوب يف كل من الأرجنتني وا�سرتاليا.
توقعات جديدة بارتفاع قيا�سي ملخزونات
العامل من احلبوب
ح � ّدث��ت منظمة ال��ف��او توقعاتها ،لتتوقع
م�ستويات قيا�سية من خمزونات احلبوب

العاملية بنهاية موا�سم العام  .2017وطبقا
لأحدث ن�سخة من ن�رشة الفاو املوجزة حول
�إم��دادات احلبوب والطلب عليها التي ن�رشت
اليوم ،ف ��إن احتماالت الإنتاج خا�صة من
القمح واحل��ب��وب اخل�شنة ،حت�سنت ب�شكل
تدريجي منذ بداية مو�سم الت�سويق احلايل.
وتتوقع الفاو حالي ًا ارتفاع خمزونات العامل
من احلبوب �إلى  670مليون طن �أي بارتفاع
بن�سبة  1.4%عن املو�سم ال�سابق.
وتتوقع الفاو �أن ترتفع خم��زون��ات القمح
�إلى م�ستوى قيا�سي جديد ي�صل �إلى 238.5
مليون طن ،بحيث ترتكز الزيادة يف ال�صني
والواليات املتحدة ورو�سيا االحتادية .كما
ارتفعت املخزونات العاملية من الأرز �إلى
 171مليون ط��ن ،بينما يتوقع �أن ترتفع
خمزونات احلبوب اخل�شنة �إلى  261مليون
ط��ن حيث �أن ت��راك��م خم��زون��ات ال���ذرة يف
الواليات املتحدة �سيعو�ض عن انخفا�ضها
الكبري يف ال�صني.
وارتفعت التوقعات ب�ش�أن �إنتاج احلبوب يف
العامل خالل العام � 2016إلى  2577مليون
طن� ،أي بزيادة بن�سبة  1.7يف املائة مقارنة
م��ع �إن��ت��اج ال��ع��ام  .2015ويتوقع حتقيق
م�ستويات قيا�سية من حما�صيل الأرز والذرة.
�أما بالن�سبة ملو�سم العام  ،2017فيتوقع �أن
ي�ؤدي انخفا�ض الأ�سعار الى انكما�ش املناطق
امل��زروع��ة بالقمح يف ال��والي��ات املتحدة،
رغ��م التوقعات بزيادة ال��زراع��ة يف رو�سيا
االحتادية و�أوكرانيا والهند وباك�ستان.
ويتوقع �أن تزداد زراعة الذرة يف الأرجنتني
والربازيل التي جتري حالياً ،ب�سبب حت�سن
العائدات والظروف اجلوية املواتية.
ويف جنوب �أفريقيا يتوقع �أن ترتفع زراعة
الذرة بنحو الثلث مقارنة مع م�ستوى العام
املا�ضي .وت�شري الظروف اجلوية املواتية
�إل��ى انتعا�ش ق��وي يف حم�صول البالد من
الذرة مقارنة مع م�ستوى  2016الذي ت�أثر
باجلفاف.
العدد 76
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ابقاء البقول يف
دائرة االهتمام
العاملي بعد
انتهاء �سنتها
الدولية
الر�سالة القوية التي حتملها احتفاالت يوم
الأغ��ذي��ة العاملي لهذا ال��ع��ام وال��ت��ي تقام
يف روما والعديد من الدول هي �أن ق�ضايا
تغري املناخ واجلوع والفقر يجب معاجلتها
كحزمة واح ��دة لتحقيق �أه���داف التنمية
امل�ستدامة التي و�ضعها املجتمع الدويل.
وقال املدير العام ملنظمة الأغذية والزراعة
للأمم املتحدة (ال��ف��او) جوزيه غرازيانو
دا �سيلفا خ�لال اح��ت��ف��االت ي��وم الأغ��ذي��ة
العاملي التي جرت هنا اليوم�“ :إن ارتفاع
درج��ات احل��رارة وتقلبات الطق�س تقو�ض
بالفعل �صحة الرتبة والغابات واملحيطات
التي يعتمد عليها القطاع الزراعي والأمن
الغذائي”.
و�أ�ضاف �أن موجات اجلفاف والفي�ضانات
�أ�صبحت �أكرث تكرراً وعنف ًا وكذلك الأمرا�ض
واحل�رشات التي تنت�رش ب�صورة كبرية ،م�شرياً
حتديداً �إلى ت�أثريات ظاهرة النينو املدمرة
على �أجزاء من �أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الو�سطى
وم�ؤخراً الإع�صار ماثيو الذي اجتاح هايتي.
وق��ال غرازيانو دا �سيلفا“ :كالعادة ف�إن
الأ�شخا�ص الأفقر والذين يعانون من اجلوع
هم الأكرث معاناة ،والغالبية العظمى منهم
هم الأ��سر الزراعية ال�صغرية التي تعي�ش
يف املناطق الريفية يف ال��دول النامية”.
و�أ�شار �إلى �أن التكيف مع التغريات املناخية
وتخفيف �آث��اره��ا يعد �أم ��راً �أ�سا�سياً ،و�أن
هذا يتطلب “و�صول �أف�ضل �إل��ى التقنيات
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قالت نائب املدير العام للفاو ماريا �سيميدو اليوم �إن امل�ستهلكني مازالوا يجهلون الكثري حول
الفوائد الغذائية للبقول ،والتي ت�شمل العد�س واحلم�ص واللوبياء والكثري من �أنواع الفا�صوليا اجلافة،
و�أنه يجب القيام مبزيد من العمل للرتويج لأهميتها يف الأنظمة الغذائية.
وقالت �سيميدو يف جل�سة حوار عاملي عدت يف مقر الفاو �إن تقدم ًا قد �أحرز يف هذا املجال بف�ضل
مبادرات اتخذت عام  ،2016ال�سنة الدولية للبقول ،لكن “من املهم املحافظة على هذا الزخم”.
وت�شتهر البقول باحتوائها على ن�سبة عالية ن�سبي ًا من الربوتني وقدرتها على �سحب النيرتوجني
وتثبيته يف الرتبة �إلى جانب م�ساهمتها يف زيادة خ�صوبة الرتبة مما ي�ساعد املحا�صيل الأخرى.
و�أ�ضافت �سيميدو“ :ال يجب علينا �أن نكتفي باالهتمام مبزايا البقول وخ�صائ�صها بل علينا �أي�ض ًا
منحها االهتمام الذي ت�ستحقه يف �سيا�ساتنا”.
وكانت اجلمعية العامة للأمم املتحدة قد �أعلنت � 2016سنة دولية للبقول ،حيث لعبت كل من
باك�ستان وتركيا دوراً ريادي ًا يف رعاية هذه املبادرة هذا العام .وتعد حبوب العد�س من املحا�صيل
البالغة الأهمية يف جميع �أرجاء جنوب �آ�سيا� ،إلى جانب حبوب احلم�ص التي وجدت يف فخاريات
الع�رص احلجري التي مت اكت�شافها جنوب �رشق الأنا�ضول.
وتعليق ًا على هذا املو�ضوع قالت نادين ريفاز املمثل الدائم جلمهورية الباك�ستان الإ�سالمية يف
الفاو والرئي�س امل�شارك للجنة التوجيهية لل�سنة الدولية للبقول “ال يزال �أمامنا الكثري لكي نقوم به
يف �أبحاثنا حول البقول لكي جنعلها �أكرث مقاومة لل�ضغوطات البيئية ولن�ساعد يف احلد من الفقر
الريفي”.
وقال ال�سيد مراد �سليم �إي�سنلي ،املمثل الدائم املكلف من قبل اجلمهورية الرتكية يف الفاو والرئي�س
امل�شارك للجنة التوجيهية لل�سنة الدولية للبقول“ :ميكن للرتويج للبقول �أن ي�ساعد يف تعزيز النمو
الإقت�صادي ،فقد �ساهم االهتمام الكبري بالبقوليات حالي ًا يف فتح �أبواب الت�صدير �أمام دول مثل

يوم الأغذية العاملي ي�ؤكد :تغيـر املنــــــــ
املنا�سبة واملعرفة والأ���س��واق واملعلومات
واال�ستثمارات”.
وم ��ن ب�ين االل��ت��زام��ات ال��دول��ي��ة بالتحرك
ملواجهة هذا التغري املناخي اتفاق باري�س
ملكافحة التغري املناخي وخطة �أهداف التنمية
امل�ستدامة  ،2030وال��ت��ي تعرتف بالدور
الأ�سا�سي للزراعة امل�ستدامة يف مواجهة
التغري املناخي ومكافحة اجلوع والفقر.
وقد احتفل العامل اليوم بيوم الأغذية العاملي
حتت �شعار “املناخ يتغري ،الأغذية والزراعة
�أي�ض ًا” والذي ي�ؤكد على �أنه من �أجل �إطعام
�سكان العامل الذين يتوقع �أن يزيد عددهم عن
 9مليارات بحلول  ،2050ف�إن على الب�رشية
�أن تنتج مزيداً من الطعام ولكن بطرق ت�ستخدم
قدراً �أقل من املوارد الطبيعية وتخف�ض فقد
وهدر الطعام ب�شكل �أكرب.
�إرادة �سيا�سية
ويف كلمته يف االحتفال �أكد رئي�س ال��وزراء
لإيطايل ماتيو رينزي على �أن مكافحة اجلوع
هي يف الأ�سا�س ق�ضية �سيا�سية ،م�شريا �إلى �أن
“ايطاليا ت�ؤمن ب�أن املعركة لتحقيق الأمن
الغذائي يف ه��ذه املرحلة من التاريخ هي
م�س�ألة �سيا�سية بامتياز”.
وق��ال ري��ن��زي �أن على املجتمع ال ��دويل �أن

يعالج وب�صورة ملحة م�شاكل انعدام امل�ساواة
والعدالة ،م�ؤكدا على �أن �إيطاليا �ست�سعى �إلى �أن
تت�صدر هذه املوا�ضيع الأجندة الدولية خا�صة
يف لقاءين مهمني يجريان يف �آذار/مار�س من
العام املقبل وهما قمة جمموعة الدول ال�سبع
الكربى التي ت�ست�ضيفها وتر�أ�سها �إيطاليا،
واجتماع زعماء دول االحتاد االوروبي.
وقال رينزي �إن على �أوروبا �أن ترف�ض “ثقافة
الهدر” .وقد �أ�صدرت �إيطاليا م�ؤخرا قانون ًا
جديداً يهدف �إلى احلد من فقد وهدر الطعام
وي�ستند على مفهوم “تعاون �أكرب وعقاب �أقل”.
كما �ألقت الأم�يرة املغربية لال ح�سنة كلمة
رئي�سية يف احتفاالت اليوم ،حيث ت�ست�ضيف
بالدها ال�شهر املقبلة م�ؤمتر الأط��راف الثاين
وال��ع����شري��ن ح��ول التغري امل��ن��اخ��ي .وقالت
الأمرية لال ح�سنة �أن هذه املحادثات �سرتكز
على الفعل وتهدف �إلى تطبيق اتفاقية باري�س.
و�أ���ض��اف��ت�“ :ست�سعى ال��رئ��ا���س��ة املغربية
للم�ؤمتر �إل��ى تعزيز ون�رش روح التعبئة التي
�سادت يف باري�س من حيث زي��ادة التمويل
ملكافحة املناخ وتطوير اخلربات و�ضمان نقل
التكنولوجيا .كما �سرتكز ب�شكل خا�ص على
التكيف خا�صة لدول اجلنوب والدول اجلزرية
ال�صغرية”.

�إثيوبيا وميامنار”.
و�أتاحت فعالية احلوار العاملي التي �أقيمت على مدار يومني متتاليني للجهات املعنية الرئي�سية
واخلرباء من جميع �أنحاء العامل مراجعة �أن�شطة العام مبا يف ذلك الأوراق الأكادميية املن�شورة
و�أن�شطة ومبادرات الدعوة للم�شاركة وذلك ل�صياغة جمموعة من التو�صيات الدائمة.
املزيد حول البقول
وميكن للرتويج لإنتاج وا�ستهالك البقول امل�ساهمة يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الرئي�سية،
وخا�صة تلك املتعلقة بالتغذية والفقر و�صحة الرتبة وتغري املناخ يف ما �سمته �سيميدو “الدورة
االقت�صادية واالجتماعية الفا�ضلة”.
ففي مالوي ،مت ت�شجيع العديد من املزارعني على زراعة الذرة والبقول ،مما �أدى
�إلى زيادة يف معدل الأمن الغذائي ون�سبة الدخل .ويف زامبيا ،تنتج املزارعات
املحليات الآن ما يقارب ن�صف كمية البقول املوجودة يف الوجبات املدر�سية.
وقالت �سيميدو�“ :إن العديد من �أنواع البقول ال ت�ستهلك الكثري من
املياه وهي مالئمة للظروف الزراعية اجلافة .وتعد تنمية البقول
كمحا�صيل التغطية تقنية زراعية ذكية مناخي ًا ت�ساهم يف تعزيز
انتاجية املزارع ومقاومتها .كما �أنها ت�ساهم يف تعزيز �صحة الرتبة مما
يقلل احلاجة �إلى ا�ستخدام الأ�سمدة ال�صناعية وهذا بدوره ي�ساهم يف خف�ض
ن�سبة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري”.
وت�شكل احلبوب اجلافة حوايل ثلث الإنتاج العاملي من احلبوب ،وت�شكل كل من
البازالء اجلافة واحلم�ص ما يزيد عن �سد�س الإنتاج العاملي .وهناك �أي�ض ًا الفول
والعد�س واللوبياء والب�سلة الهندية التي تعد من البقول الرئي�سية واملهمة يف العامل.

حوار الفاو ي�ؤكد على
الفوائد الغذائية
والبيئية واالقت�صادية
لزراعة العد�س
والفا�صوليا

ــــــــاخ ي�ستوجب تغري الأغذية والزراعة

الفقر واجل ��وع ،فيجب �أن يتحول تركيزنا
�إل��ى منتجي احل��ي��ازات ال�صغرية الذين هم
م�صدر الطعام لعائالتهم وجمتمعاتهم،
ولكنهم عر�ضة لت�أثريات التغري املناخي”.
من ناحيتها قالت �أرثارين كازين ،املديرة
التنفيذية لربنامج الغذاء العاملي �أن التغري
املناخي ي�ضغط على النظام الإن�ساين الدويل
مالي ًا وت�شغيلي ًا “ولذلك ف��إن االنتقال من
الإغاثة �ضد الكوارث �إلى �إدارة املخاطر هو
مهمة ملحة للجميع .ويعي�ش �أكرث من 80%
من الأ�شخا�ص الذين يعانون من اجلوع يف
العامل يف مناطق معر�ضة للكوارث الطبيعية
والتدهور البيئي .والتغري املناخي ال ينتظر،
ويجب علينا نحن �أي�ض ًا �أن ال ننتظر”.
قمة ر�ؤ�ساء البلديات
ت�ست�ضيف منظمة ال��ف��او يف ي��وم الأغ��ذي��ة
العاملي القمة ال�سنوية الثانية لر�ؤ�ساء
البلديات ،والتي �سيناق�ش فيها ر�ؤ�ساء بلديات
وم�س�ؤولون كبار من  45بلداً التقدم الذي مت
�إح ��رازه يف حتقيق �أه��داف “ميثاق ميالنو
لل�سيا�سات الغذائية للمناطق احل�رضية”
وال��ذي �أطلق يف  2015ويدعو امل��دن �إلى
تطوير �أنظمة غذائية �أكرث ا�ستدامة وعدالة
و�إنهاء اجلوع يف املناطق احل�رضية ،والعمل
على ن�رش الأنظمة الغذائية ال�صحية ،وخف�ض
الهدر واحلفاظ على التنوع البيولوجي ويف
نف�س ال��وق��ت الت�أقلم م��ع التغري املناخي
وتخفيف وط�أته.

البابا يدعو �إلى الت�ضامن مع “الجئي املناخ”

ويف ر�سالة خا�صة تليت �أثناء االحتفاالت ،ربط
البابا فرن�سي�س بني ت�أثريات التغري املناخي
على احلقول وامل�صايد والغابات يف كوكب
الأر�ض وبني هجرة �سكان املناطق الريفية يف
الدول النامية .وقال“ :ت�شري �أحدث البيانات
�إلى �أن �أعداد الجئي املناخ تزداد ،وهو ما يرفع
�أع��داد امل�ستبعدين واملن�سيني الذين يجري
تهمي�شهم من قبل الأ�رسة الإن�سانية”.
و�أ� ��ض ��اف“ :ن�ستطيع �أن نتعلم م��ن حكمة
املجتمعات الريفية �أن �أ�سلوب احلياة ميكن
�أن يدافع عنا يف مواجهة منطق اال�ستهالكية
والإنتاج ب�أي ثمن ،وهو املنطق الذي ي�ستند
�إل��ى تربيرات من بينها زي��ادة عدد ال�سكان،
ولكنه يهدف يف احلقيقة �إلى زيادة الأرباح”.
و�أعرب البابا فرن�سي�س عن قلقه من �أن عدداً
متزايداً من الأطراف التي لها عالقة بالزراعة
“تعتقد �أنها قادرة على كل �شيء �أو �أنها قادرة
على جتاهل دورات املوا�سم وعلى تعديل
خمتلف �أنواع احليوانات والنباتات ب�شكل غري
منا�سب ما ي��ؤدي �إلى فقدان التنوع الذي له
دوره يف الطبيعة”.
و�أكد �أن “ما ميكن �أن يظهر نتائج ممتازة يف
املختربات قد يعود بالفائدة على البع�ض ،ولكن

ميكن �أن تكون له �آثار مدمرة على �آخرين .وقال
�إنه يف التعامل مع مثل هذه الق�ضايا يجب
على العامل �أن يعتمد �أكرث على احلكمة التي
يحتفظ بها املزارعون وال�صيادون والرعاة
يف الذاكرة “ويتناقلونها من جيل �إلى جيل”.
بدوره دعا املبعوث اخلا�ص للأمم املتحدة
حول ظاهرة النينيو واملناخ ما�شاريا كاماو
�إل��ى ��ضرورة “بناء ت�ضامن �أم�تن والقيام
بعمل �أقوى وحت�سني ال�رشاكات واالبتكار مبا
يف ذلك برامج ال�ضمان التي حتمي العائالت
وت��ق��ل��ل امل��خ��اط��ر يف ب��رام��ج اال�ستجابة
الإن�سانية”.
و�أكد �أن “�أجندة  2030يف �أ�سا�سها هي �أجندة
ملكافحة الفقر و�ضمان الق�ضاء على اجلوع
وتوفر الغذاء للجميع .وال �شيء يهدد ذلك �أكرث
من التغري املناخي”.
�أم��ا كانايو ف .ن��وان��زي رئي�س ال�صندوق
ال���دويل للتنمية ال��زراع��ي��ة (�أي��ف��اد) فقال:
“علينا �أن نغري الطريقة التي ننظر بها �إلى
الغذاء وال��زراع��ة .وج��زء من التغيري هو �أن
ن�ضمن �أن يكون املنتجون م��ن �أ�صحاب
احل��ي��ازات ال�صغرية �أك�ث�ر �صمودا م��ن �أي
وق��ت م�ضى يف م��واج��ه��ة ت ��أث�يرات التغري
املناخي” .و�أ�ضاف�“ :إذا ما �أردنا ك�رس دائرة
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املنظمات

انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع الغذائية
للعــام اخلـامـ�س علـى التـوالــي فــي 2016

ثبات م�ؤ�شر �أ�سعار
املواد الغذائية
يف كانون الأول/
دي�سمرب و�سط
انخفا�ض حاد يف
�أ�سعار ال�سكر
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�شهدت �أ���س��ع��ار ال�سلع ال��غ��ذائ��ي��ة الأ�سا�سية انخفا�ض ًا للعام اخلام�س
ع��ل��ى ال ��ت ��وايل يف  2016مب��ع��دل  161.6ن��ق��ط��ة ع��ن ال��ع��ام ب��أك��م��ل��ه،
وبانخفا�ض بن�سبة  1.5باملائة تقريب ًا مقارنة مب�ستويات عام .2015
وقد خفف مو�سم احل�صاد الوفري والتوقعات ملو�سم احلبوب الأ�سا�سية ال�ضغط
الت�صاعدي على م�ؤ�رش (الفاو) لأ�سعار الغذاء الناجم عن ال�سلع اال�ستوائية
كال�سكر وزيت النخيل التي ت�أثر انتاجها نتيجة ظاهرة النينيو.
ويف �شهر كانون الأول/دي�سمرب ،بلغ معدل م�ؤ�رش الفاو  172نقطة تقريباً،
م�ساو ملعدل �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب.
وهو
ٍ
وميثل م�ؤ�رش «الفاو» لأ�سعار الغذاء دلي ًال جتاري املنحى لقيا�س �أ�سعار خم�س
جمموعات من ال�سلع الغذائية الرئي�سية يف الأ�سواق العاملية وهي احلبوب
الرئي�سية والزيوت النباتية والألبان واللحوم وال�سكر.
وقد �سجل عام  2016انخفا�ض ًا م�ستمراً يف �أ�سعار احلبوب حيث انخف�ضت بن�سبة  9.6باملائة
مقارن ًة بعام  2015وبن�سبة  39%عن ذروتها يف عام  .2011وبالتزامن مع ذلك� ،شهدت �أ�سعار
ال�سكر والزيوت النباتية ارتفاع ًا على مدار العام بن�سبة  34.2باملائة و  11.4باملائة على
التوايل.
ويف تعليق على ذلك قال عبد الر�ضا عبا�سيان� ،أحد كبار االخ�صائيني االقت�صاديني يف منظمة
الفاو« :من املرجح �أن تت�أثر �أ�سواق الأغذية ب�شكل �أكرب هذا العام ب�سبب حالة عدم اال�ستقرار
االقت�صادي مبا يف ذلك التقلبات يف �أ�سواق �رصف العمالت».

ثبات يف �أ�سعار احلبوب ومنتجات الألبان
الزيوت النباتية يف كانون الأول /دي�سمرب
�شهد م�ؤ�رش الفاو لأ�سعار احلبوب ا�ستقراراً �إلى حد كبري منذ �شهر �أيلول� /سبتمرب ،وارتفع بن�سبة
 0.5باملائة يف كانون الأول /دي�سمرب ،وثبتت �أ�سعار الأرز والذرة بينما انخف�ضت �أ�سعار القمح
نتيجة تقديرات ب�إنتاج �أكرب من املتوقع يف املحا�صيل يف كل من ا�سرتاليا وكندا واالحتاد
الرو�سي.
وارتفع م�ؤ�رش الفاو لأ�سعار الزيوت النباتية بن�سبة  4.2باملائة منذ ت�رشين الثاين/نوفمرب،
متوج ًا بذلك زيادة �سنوية كبرية لي�صل �إلى �أعلى م�ستوياته منذ متوز/يوليو  .2014وقد ارتفعت
�أ�سعار كل من زيت النخيل وزيت ال�صويا ،حيث �شهد الأول ارتفاع ًا نتيجة امل�ستويات املنخف�ضة
يف املخزون العاملي ونق�ص الإمدادات� ،أما زيت ال�صويا فريجح �سبب ارتفاع �أ�سعاره �إلى زيادة
ا�ستخدامه يف قطاعات وقود الديزل احليوي يف �أمريكا ال�شمالية واجلنوبية.
وارتفع �أي�ض ًا م�ؤ�رش الفاو لأ�سعار منتجات الألبان بن�سبة  3.3باملائة مقارنة مع �شهر ت�رشين
الثاين /نوفمرب .ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ارتفاع �أ�سعار الزبدة واجلبنة وم�سحوق احلليب
كامل الد�سم �إلى جانب االنتاج املحدود لدول االحتاد الأوروبي و�أوقيانو�سيا.
وبالرغم من ارتفاع م�ؤ�رش الفاو لأ�سعار ال�سكر مبقدار الثلث تقريب ًا على مدار العام� ،إال �أنه �شهد
انخفا�ض ًا بن�سبة  8.6باملائة يف �آخر �شهر من عام  .2016ويعود ال�سبب الرئي�سي لهذا االنخفا�ض
احلاد �إلى انخفا�ض �سعر الريال الربازيلي مقابل الدوالر الأمريكي �إلى جانب ارتفاع بن�سبة 18
باملائة يف االنتاج املتوقع من منطقة جنوب الو�سط ،وهي منطقة زراعة ق�صب ال�سكر الرئي�سية
يف الربازيل.
�أما بالن�سبة مل�ؤ�رش الفاو لأ�سعار اللحوم ،فقد انخف�ض بن�سبة  1.1باملائة عن م�ستوياته يف
ت�رشين الثاين /نوفمرب .وانخف�ض متو�سط قيمته يف عام  2016بن�سبة  7باملائة مقارنة بعام
 ،2015ويعود �سبب ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى انخفا�ض الأ�سعار العاملية للحوم الأبقار والدواجن.

