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من  العدد  ھذا  وفي  الكریم  القارئ  یجد 
أعدتھ  الذي  التقریر  خبرًا حول  اإلخباریة  النشرة 
الزراعیة حول األضرار  للتنمیة  العربیة  المنظمة 
التي لحقت بالقطاع الزراعي بلبنان نتیجة للعدوان 
اإلسرائیلي الغاشم على جنوب لبنان واالحتیاجات 
المنظمة  كشفت  وقد  أعماره.  إلعادة  العاجلة 
الزراعي  القطاع  خسائر  حجم  عن  تقریرھا  في 
فاقت في  العدوان والتي  الناجمة عن ھذا  اللبناني 
القطاع  حمل  حیث  دوالر  ملیون  تقدیراتھا188 
التقریر  وتضمن  منھا.  األكبر  الجزء  الخاص 
مساعدتھ  وسبل  القطاع  لھذا  العاجلة  االحتیاجات 
كدولة  الزراعیة  مكانتھ  استعادة  من  للبنان  تمكینًا 
الزراعیة.  المنتجات  من  للعدید  ومصدره  منتجة 
وحقًا لقد أحسنت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
المجلس  من  قرار  على  وبناًء  فورًا  بالشروع 
العربیة  الدول  لجامعة  واالجتماعي  االقتصادي 
بتكوین وفد على مستوى عاٍل لزیارة لبنان وتفقد 
األراضي والمزارع التي تعرضت للقصف والدمار 
األراضي  على  الغاشم  االسرائیلي  للعدوان  نتیجة 
اللبنانیة. وقد أعد الوفد تقریرًا وافیًا حول ھذا األمر 
وحصر االحتیاجات الفعلیة للقطاع الزراعي بلبنان 
وذلك تمھیدًا للشروع في إعادة إعماره وبالتعاون 
مع المؤسسات وصنادیق التمویل العربیة النظیرة. 
لبنان  ولشعب  للبنان  البطولي  الصمود  نحى  إننا 
أمام ھذا العدوان الغاشم على أرضھ ونؤكد وقوف 
أمتنا العربیة مع لبنان وعزمھا على إعادة أعماره 
مرة  حقولھ  لتخضر  الزراعیة  قطاعاتھ  وخاصة 
أخرى ولتبعث األمل والحیاة في ربوعھ. فلبنان ذو 
الجراحات  تجارب مشھودة في الصمود وتضمید 
مع  والتوفیق  التحایا  كل  البطل  األبي  ولشعبھ  فلھ 
األعمار  إعادة  جھود  تكلل  بأن  الطیبة  أمنیاتنا 

بالنجاح.

وباهللا التوفیق
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 (البقیة صفحة 2)

ذهخجلطـخهآلخحمـخؤ�خهـخؤحنحمخهٌّـرالرَخْ
خلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـسهحلـسخمُّخمخ��
ـضَّألـخمجخمخحمـخؤ”ـعسـرخؤ�خهـخؤحنحمخهٌّـخؤالرَخإلٌّ
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ـخؤهخصالـ�هخجلطـخهآلخحمِ
بناًء على التكلیف الصادر من المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة 
المنظمات  دعوة   " على  نص  والذي   ،  1926 رقم  بقراره  العربیة  الدول 
إلى  العربیة  التمویل  وصنادیق  المشترك  العربي  العمل  ومؤسسات  العربیة 
العاجلة  اإلحتیاجات  لمعرفة  اللبنانیة  الحكومة  العاجلة مع  إجراء االتصاالت 
لبنان  إلى  المساعدة  لتقدیم  الالزمة  الخطوات  القطاعات ودراسة  في مختلف 
الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  قامت   ، علیھا"  یتفق  التي  المجاالت  في 
بتشكیل وفد برئاسة معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة، حیث 
قام بزیارة إلى الجمھوریة اللبنانیة خالل الفترة 10-2006/9/16،  تم خاللھا 
اإلجتماع مع معالي الدكتور طالل الساحلي وزیر الزراعة اللبناني،  وعدد من 
المسئولین بالوزارة، كما قام الوفد بزیارات میدانیة للمواقع المتضررة جراء 
العدوان اإلسرائیلي الغاشم ،  وذلك بھدف الوقوف على األضرار التي لحقت 
بالقطاع الزراعي اللبناني، والتعرف على اإلحتیاجات العاجلة للقطاع ودراسة 

الخطوات الالزمة لتقدیم المساعدة إلى الجمھوریة اللبنانیة في ھذا المجال. 
الزیارة  لتلك  ونتیجة  الزراعیة،  للتنمیة  العربیة  المنظمة  قامت  وقد 
، بإعداد تقریر حول األضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي اللبناني نتیجة 
أشتمل  حیث  التعمیر،   إلعادة  العاجلة  واالحتیاجات  اإلسرائیلي  للعدوان 
القطاعات  من  یعتبر  الذي  اللبناني،  الزراعي  للقطاع  تعریف  التقریر على 
وطبیعة  نوع  إلى  التقریر  تطرق  ثم  اللبنانیة،   الجمھوریة  في  األساسیة 
اإلسرائیلي  للعدوان  نتیجة  اللبناني  الزراعي  بالقطاع  لحقت  التي  األضرار 
اللبناني  الزراعي  بالقطاع  لحقت  التي  المباشرة  تقدیر األضرار  تم  ، حیث 
نتیجة للحرب ما بین 5- 30% من إجمالي اإلنتاج  في المناطق المتضررة 
( البقاع،  الجنوب، النبطیة) .  وقد أشارت التقدیرات إلى أن حجم األضرار 
مباشرة  أمریكي وھى عبارة عن أضرار  دوالر  ملیون  نحو 188  بلغ  قد 
وأخرى غیر مباشرة لحقت  بالقطاع الزراعي اللبناني. كما أشتمل التقریر 
واآللیات  اللبناني،  الزراعي  للقطاع  العاجلة  لالحتیاجات  استعراض  على 
االستثنائیة  الجلسة  في  التقریر  ھذا  عرض  وقد  ھذا  للمساعدة.  المقترحة 
للمجلس االقتصـادي واالجتماعي لجامعة الدول العربیة، التي تم عقـدھا في 

الجمھوریة اللبنانیة خالل الفترة 2006/10/17-16 .
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ـٍخؤرهـخلَّخحمجلـخؤ�ر�خإلنت

جلٍحمطـسحلحمُّزـخلحلحمرق
ـمـعخألـخؤسَّهـخلخـ�ىالآلـخلوخمزـخؤهخمرٌّ
ـخؤخمرخمـ– خلآلالئـخلوخمرـ4ت12ت11ت2006

في إطار تنفیذ مشروع التوعیة المائیة في الدول العربیة والذي تنفذه المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع صندوق 
 IDRC) والمركز الدولي ألبحاث التنمیة (IFAD ) والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (Opec Fund  ) األوبك للتنمیة الدولیة
) ، تعقد المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وبالتعاون مع وزارة الفالحة والتنمیة القرویة والصید البحري في المملكة المغربیة، 
دورة تدریب المدربین في مجال التوعیة المائیة إلقلیم المغرب العربي وذلك بمدینة الرباط بالمملكة المغربیة خالل الفترة 12-4/

2006/11 بمدینة الرباط.
 ویأتي تنفیذ ھذه الدورة وھي الرابعة في سلسلة الدورات التي تعقد ضمن ھذا المشروع بغرض تدریب مدربین في كافة 
األقالیم العربیة في موضوعات ذات طبیعة إرشادیة مائیة. وتھدف الدورة التدریبیة إلى تدعیم وتطویر العمل اإلرشادي في مجال 
التوعیة المائیة في الدول العربیة وصوًال إلى خدمات إرشادیة أفضل، وتبادل الخبرات بین الدول العربیة، تبادل تجارب الدول 
العربیة واالستفادة من االیجابیات فیھا وتجنب السلبیات في مجاالت المیاه ومشاكلھا، وإعداد قیادات قادرة على التدریب ضمن 
برنامج إرشادي محدد ومتطور ومناسب مع حاجات الدول في اإلقلیم ، إضافة إلى إعداد مادة إرشادیة للمرشدین الزراعیین للقیام 

بالتوعیة المائیة للمزارعین.
 ھذا وسیشارك في ھذه الدورة التدریبیة ثالثة مرشدین زراعیین ونقطة اتصال مشروع التوعیة المائیة من كل دولة من 
دول إقلیم المغرب العربي، وبمشاركة خبراء متخصصین في موضوعات الري واإلرشاد، حیث تتناول محاور الدورة عدد من 
المواضیع ذات الصلة مثل الوضع المائي الراھن في الوطن العربي ، تجارب الدول في مجال اإلرشاد الزراعي  وموضوع المیاه 
والمشاكل المائیة والحلول المقترحة ، أنماط التدریب والتدریب بالمشاركة وكیفیة إعداد برامج إرشادیة ، وترشید استخدامات المیاه 

في ري المحاصیل وتقانات توفیر المیاه. 

خؤسَّىهـهالـألجمئخمسٌّـسيخًآلـرقـ
خلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـٍٍجنخحمطـخؤحنحمخهـخؤجيَّحمُّـ

ُّـخؤجيَّحمـخؤهخمرُّجلألنتءـتـخعآلٌَّحم
2006ت10ت29

الموافق 2006/10/29،  األحد  یوم  لسوریة، صباح  ا  العربیة  بالجمھوریة  الزراعي  الزراعة واإلصالح  في وزارة  تم 
التوقیع على مذكرتي تفاھم بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في الجمھوریة العربیة 
السوریة، بخصوص تنفیذ دورات تدریبیة داخلیة وخارجیة لمصلحة مشروع التنمیة الزراعیة في محافظة إدلب بالجمھوریة العربیة 

السوریة.
 وقد وقع المذكرتین معالي الدكتور عادل سفر وزیر الزراعة واإلصالح الزراعي بالجمھوریة العربیة السوریة، ومعالي 
الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، بحضور كل من الدكتور نبي رشید محمد واألستاذ حسین الھدار 

معاونا وزیر الزراعة واإلصالح الزراعي، والدكتور رفیق صالح رئیس مكتب المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في سوریا.
المشمولة  القرى  ومزارعي  إدلب،  بمحافظة  الزراعیة  التنمیة  مشروع  عناصر  تدریب  التدریبیة  الدورات  وتتضمن   
بالمشروع، حول مواضیع مختلفة منھا آفات الزیتون وتصنیف التربة وتربیة ورعایة األغنام واألبقار والصناعات الغذائیة، وستھتم 
الدورات الخارجیة بتدریب الفنیین العاملین في المشروع على حصاد المیاه وأسالیب الري الحدیث، وإدارة المشاریع الزراعیة 
واإلرشاد والتسویق. وسیتم تنفیذ ھذه الدورات خالل عامي 2007/2006، ویشارك في تنفیذھا خبرات متمیزة من سوریة والدول 

العربیة الشقیقة.
وفي تصریح صحفي لمعالي الدكتور عادل سفر وزیر الزراعة واإلصالح الزراعي بالجمھوریة العربیة السوریة، بمناسبة 

التوقیع على مذكرتي التفاھم، أشار إلى تعاون وزارتھ  المثمر مـع المنظـة العربیة للتنمیة 

خإلنت�ـخؤحلحمخخنخسـٍخخنسنتخحمخس
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والعربیة، المحلیة الزراعیة التنمیة تعزیز في المنظمة بھ تقوم الذي الكبیر الدور مبرزًا الزراعیة، مختلف المجاالت في الزراعیة
تعمیق في الزراعیة للتنمیة العربیة المدیر العام للمنظمة اللوزي سالم بھا معالي الدكتور یقوم التي المقدرة بالجھود معالیھ وأشاد

المتبادل. التعاون

خؤنتخمخئ رَخ ٍحمنب م سنتخحمؤ خؤحنحمخه ؤالسَآل ـخؤهخمرخلَنآل
خؤهخمر ًالخ خلَنآلخس رق
خؤهخمرٌّ خعخمي ٍخؤ�خه ٍخلخنجيخس

5ت9ت2006 خعخم َّإل
والمؤسسات العربیة األھلیة المنظمات بین الشراكة  بناء ورشة فعالیات في الزراعیة  للتنمیة العربیة المنظمة شاركت
الثالثاء یوم بالمنظمة الكبرى المؤتمرات بقاعة النسائیة الریادة لتطویر العربیة الشبكة نظمتھا والتي العربي الخاص والقطاع
أحمد حسن الرئیس عمر فخامة حرم وداد بابكر األستاذة السودان بجمھوریة األولى للسیدة الكریمة الرعایة وتحت 2006/9/5

السودان. جمھوریة رئیس ، البشیر
سعادة الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي سالم الدكتور معالي عن نیابة الورشة افتتاح حفل خاطب وقد
لھم النجاح وتمنى بالمشاركین الذي رحب المساعد للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة المدیر العام الحنان محمود الدكتور محمد
المجال في العاملة خاصة ، بالمرأة العربیة الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة اھتمام وتطرق إلى الورشة، فعالیات في والتوفیق

العربي. الوطن في الریف ونساء الزراعي،
بالمرأة  للنھوض الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة جھود على العمل ورشة في المنظمة قدمتھا التي العمل ورقة اشتملت  وقد
قدمت المنظمة كما الفقر. ومحاربة الغذائي واألمن الزراعیة التنمیة في الخاص والقطاع األھلیة المنظمات العربي ودور الوطن في

العربي. الوطن الزراعیة في المنظمات في التنمیة ھذه لدعم دور التوصیات بعض
وصل في لدورھا المدني المجتمع في أھم التنظیمات من بین األھلیة تعتبر أو الحكومیة غیر التنظیمات الجدیر بالذكر أن
ھذه نشأة أن والمعروف العربیة. الدول معظم األساسیة لالقتصاد في الدعامة یعد الذي الریف في والمواطن بین الدولة الفراغ
اإلصالح االقتصادي لسیاسات الدول من العدید عن تبنى نتجت التي واإلفرازات والمتغیرات الحیاة تعقیدات أملتھ قد التنظیمات

المعیشة. الدخول ومستوى معدالت على وانعكاساتھا والتكیف الھیكلي
الخیریة  والجمعیات والنقابات والتعاونیات والروابط  المھنیة التنظیمات وتشمل  التنظیمات تلك وأنماط أشكال وتختلف  
نشاطاتھا، طبیعة أھدافھا تتباین المنظمات األحیاء والمدن القرى. ووفقًا لنوعیة تلك على مستوى والمجالس والمنظمات الطوعیة

ورفاھیتھ. المجتمع خدمة في یصب بینھا، والمشترك العام الھدف أن إال
العربي،  الوطن في تلعبھ أن تمكن الحیوي الذي والدور التنظیمات ھذه بأھمیة للتنمیة الزراعیة العربیة المنظمة من  وإدراكًا
المنظمة 2000 أدرجت عام ومنذ فإنھ الخصوص، وجھ الریف على التنمویة في أھدافھا تحقق أن لھذه التنظیمات تمكن وحتى
دراسة إلى المشروع ویھدف الریفیة. تنمیة المجتمعات في األھلیة التنظیمات ھذه دور لتفعیل قومیًا مشروعًا عملھا خطة ضمن

بھا. الشعبیة المشاركة ومدى ، المحلیة الریفیة المجتمعات تنمیة في مساھمتھا ومدى التنظیمات ھذه دور
في  التنموي ودورھا األھلیة للمنظمات للتعریف باألوضاع الراھنة قطریة دراسات إعداد المشروع مكونات ضمن ومن
األمن حول دراسات شاملة إعداد إلى إضافة الدراسات لمناقشة ھذه قطریة ومنتدیات  ندوات بتنظیم المنظمة العربیة، وتقوم البالد
في الزراعیة التنمیة في للمساھمة الخاص والقطاع المدني المجتمع منظمات واستقطاب والحضري الریفي الفقر ومحاربة الغذائي

العربي. الوطن

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر ؤالآلَنآل خؤسَيجمّـ ؤالآلصالحي خؤششَّْ خؤحلٍحمط
8ت9ت11ت2006 جلٍؤـخ�ألخحمخسـخؤهخمرـخلسضحلط – جلرٌّ

للمنظمة التنفیذي المجلس اجتماعات 2006/11/9-8 الفترة خالل المتحدة العربیة بدولة اإلمارات دبي تستضیف مدینة
اإلمارات بدولة والمیاه البیئة وزیر الكندي سعید محمد الدكتور معالي برئاسة الثالثین، دورتھ  في الزراعیة للتنمیة العربیة 
، التونسیة الجمھوریة من كل في وزراء الزراعة المعالي أصحاب وبحضور التنفیذي للمنظمة، المجلس رئیس ، المتحدة العربیة
، عمان وسلطنة السوریة، السودان، الجمھوریة العربیة جمھوریة جیبوتي، ، جمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة الجمھوریة

الزراعیة. للتنمیة العربیة المدیر العام للمنظمة اللوزي سالم الدكتور ومعالي
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ـخؤهخمرـهُـخؤحنحمخهخخبرخحمـألسيخمى

للتنمیة  العربیة  للمنظمـة  العام   المدیر  إلى تقریر  الموقر ، إضافة  التنفیذي  للمجلس  الدورة (30)  ویشتمل جدول أعمال 
الزراعیة ، على عدد من البنود الھامة المؤثرة في مسیرة التنمیة الزراعیة العربیة ، من أھمھا متابعة تنفیذ قرارات الدورة التاسعة 
والعشرین للجمعیة العمومیة للمنظمة ، سیر العمل في برنامج وأنشطة المنظمة لعام 2006 ، تطورات أوضاع األمن الغذائي 
العربي، مشروع الخطة والبرنامج التنفیذي لتطویر المنظمة، واالحتیاجات العاجلة إلعادة تأھیل القطاع الزراعي في الجمھوریة 
اللبنانیة بعد  الدمار الذي لحق بھ نتیجة للعدوان اإلسرائیلي الغاشم على لبنان، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضیع اإلداریة والمالیة 

المتعلقة بسیر العمل في المنظمة. 
الجدیر بالذكر أن المجلس التنفیذي الحالي قد تم انتخابھ من قبل أصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول العربیة ، أعضاء 
القاھرة في جمھوریة  بمدینة  انعقدت  التي  والعشرین  التاسعة  ، في دورتھا  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  للمنظمة  العمومیة  الجمعیة 
مصر العربیة خالل الفترة 20-2006/5/24، وتمتد فترة المجلس التنفیذي لمدة عامین ، یساھم خاللھا في تنفیذ قرارات الجمعیة 

العمومیة، ومتابعة أعمال وإنجازات اإلدارة العامة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 

ـخ:خ٩حمجلإلـخخلآلالئ

أوضحت بیانات وزارة الزراعة بالمملكة األردنیة الھاشمیة أن كمیة الصادرات من الخضار والفواكھ قد زادت بنسبة وصلت 
إلى 9.3% خالل األشھر الستة األولى من ھذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى (338) ألف طن مقارنة 

مع  (309) ألف طن.

كما أوضحت بیانات دائرة اإلحصاءات العامة أن مجمل المستوردات الزراعیة منذ بدایة العام وحتى نھایة شھر حزیران 
الفترة في عام 2005 نحو 459 ملیون دینار أي بزیادة مقدارھا نحو  عام 2006 بلغت 515 ملیون دینار بینما كانت لنفس 
10.8% . أما الصادرات فقد بلغت 222 ملیون دینار خالل ھذه الفترة مقابل 208 ملیون دینار لنفس الفترة من عام 2005 أي 

بزیادة مقدارھا نحو 6.3 %.

ـخؤنتهر ـخؤحلكخمخُّخمـخعحنخُّخعآلٌَّحم

تجرى حالیًا التحضیرات الالزمة للموسم الزراعي 2006 / 2007 بالنسبة لمحاصیل الحبوب من حیث اإلعداد الجید 
لألراضي وتوفیر عوامل اإلنتاج من بذور وأسمدة ومبیدات حیث سیتم زراعة حوالي 3 ملیون ھكتار من مختلف أنواع الحبوب 

(قمح لین، قمح صلب وشعیر مع بعض المساحات إلنتاج بذور األعالف مثل الشوفان).

بالنسبة لمحاصیل الخضر والفواكھ فقد توفرت بكمیات كبیرة وجودة عالیة بفضل النتائج التي حققھا المخطط الوطني للتنمیة 
الزراعیة الذي انطلق منذ 5 سنوات حیث بدأت بعض مشاكل التسویق تؤثر على المنتجین مما حدا بالجھات المعنیة (وزارات 
الفالحة ، التجارة ، النقل ، الصناعة والمالیة) إلى وضع برنامج یساعد عملیات التحویل والتصدیر للمحافظة على مستوى اإلنتاج 

الذي تحقق في السنوات األخیرة بالنسبة لھذه المحاصیل.

ـألمتخمـخؤهخمرُّلٌَّحم

تم ألول مرة تسجیل أصناف من الشعیر المصري عالمیًا وإیداع البذور في المجموعات العالمیة لتلك المحاصیل لدي البنك 
الدولي لحفظ األصول الوراثیة. صرح بذلك مدیر معھد بحوث المحاصیل بمركز البحوث الزراعیة ، وأضاف أنھ من خالل قسم 
بحوث الشعیر تم استنباط أربعة أصناف جدیدة منھا صنفان من الشعیر ذي ستة صفوف ھما جیزة 125 و جیزة 126 صالحان 
للزراعة  المعتمدة على المطر في الساحل الشمالي وشمال سیناء ، وذلك بعد اختبارھما ألكثر من أربع سنوات في حقول المزارعین 

.

 وقد ثبت بالفعل نجاح الصنفان وتفوقھما تحت الظروف البیئیة ویتمیزان بمقاومتھما للجفاف ولھما قدرة إنتاجیة عالیة، حیث 
تعطى من 5 إلى 6 أرادب حبوب للفدان باإلضافة إلى طن تبن ، وكذلك ھناك صنفان آخران ذوا صنفین ھما جیزة 127 وجیزة 

128 ویتصفان بالتبكیر في النضج حوالي 125 یومًا من الزراعة ویصلحان لصناعة المشروبات المنتجة من الشعیر.
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ألهالَّألخسـغسمتخمطـضَّألـخؤَضالـٍذإلسخصـخؤهجيال

المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة  للتنمیة الزراعیة وبالتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم  عقدت المنظمة العربیة 
والغابات بجمھوریة السودان الدورة التدریبیة في مجال تربیة وإنتاج العسل وذلك بمباني إدارة الغابات بالخرطوم خالل الفترة 

. 2006/9/21-17
القومي  المركز  الدكتورة سھام كامل من  العسل كما قدمتھا  النحل وإنتاج  ونورد فیما یلي معلومات مختصرة عن تربیة 

للبحوث بجمھوریة السودان في ھذه الدورة التدریبیة:
أھمیة تربیة نحل العسل االقتصادیة:

قال تعالي : (یخرج من بطونھا شراب مختلف ألوانھ فیھ شفاء للناس إن في ذلك ألیة لقوم یتفكرون) صدق اهللا العظیم. 
فالذي یخرج من بطون النحل ھو العسل والشمع وغذاء الملكات والسم وغیرھـا. وعلیھ فان فوائد النحل بالنسبة لإلنسان كثیرة جدًا ، 
تتمثل في استخدام منتجاتھ المختلفة كغذاء و / أو دواء وزیادة دخل الفرد االقتصادي. إضافة ألھمیة دور النحل في تلقیح المحاصیل 

الزراعیة المختلفة وزیادة إنتاجیتھا.
1 – إنتاج العسل :

إن أول ما عرفھ اإلنسان من فوائد لنحل العسل ھو تلك المادة الحلوة التي تخزنھا ھذه الحشرة في أقراصھا والتي عمل 
جاھدًا على استخالصھا في أول األمر بطرقھ البدائیة الستعمالھا كغذاء لھ . وال یزال إنتاج عسل النحل إلى یومنا ھذا یمثل مكان 
الصدارة في أھداف تربیة النحل ، األمر الذي جعل كثیر من مربي النحل وخاصة المحترفین یوجھون كل عنایتھم للحصول على 

أوفر إنتاج للعسل من طوائفھم مستغلین في ذلك جمیع الوسائل العلمیة التي تھیأت لھم .
وعسل النحل مادة لھا قیمتھا وأھمیتھا بالنسبة لإلنسان كغذاء ودواء ، ھذا باإلضافة لسھولة حفظھا وتداولھا . وقد اثبت 
الطب الحدیث أن العسل یدخل في عالج كثیر من األمراض نذكر منھا التھابات العیون والحلق والكبد والمرارة المزمن والقرحة 

والجروح والحروق والكحة والبواسیر وأمراض سوء التغذیة وبعض حاالت السكري.
2 – إنتاج الشمع :

شمع نحل العسل یفرز على صورة  سائلة من أربعة أزواج من الغدد البطنیة في شغاالت نحل العسل ثم یتصلب بعد فترة 
وجیزة من إفرازه وبألوانھ المختلفة. یدخل في كثیر من الصناعات الحدیثة مثل صناعة المواد العازلة والالصقة وأنواع الورنیش 

والتماثیل والشموع. كما یستخدم في عالج انسداد األنف والتھابات الجیوب األنفیة وحمى الدریس.
3 – غذاء الملكات :

تفرزه الشغاالت الصغیرة السن من زوج من الغدد فوق البلعومیة لتغذي بھ الملكات طوال فترة حیاتھا كما تغذي بھ الیرقات 
الصغیرة السن.

استرعى ھذا الغذاء انتباه العلماء ومدى أثره على تكوین الملكة ووظیفتھا وخصوبتھا وطول فترة حیاتھا، فاتجھ اھتمامھم 
للكشف عن سر ھذا الغذاء ومكوناتھ.

ذلك  في  بما  الحاالت  من  العدید  في  مشجعة  النتائج  جاءت  ولقد  البالد.  من  كثیر  في  بتجربتھ  الطبیة  المراكز  واھتمت   
عدة حاالت من العقم خصوصًا عند النساء واألنیمیا عند األطفال في مختلف األعمار، كذلك استعمل في مستحضرات التجمیل 
(الكریمات) لتنشیط خالیا البشرة وإعادة الحیویة إلیھا وإزالة التجاعید. كما ثبت انھ عالج لكثیر من األمراض مثل التھاب غدة 

البروستاتا وإعادة الدورة الشھریة بعد سن الیأس واالنھیار العصبي ومنع تصلب الشرایین.
4 – سم النحل :

تفرزه شغالة نحل العسل من غدة مصاحبة لشوكة اللسع عند مھاجمتھا ألعدائھا. ھذه المادة قاتلة لإلنسان بتركیزاتھا العالیة 
ولكنھا شافیة لھ بتركیزاتھا المخففة وتستعمل في الطب في عالج العدید من حاالت الروماتزم والتھاب األعصاب وعرق النسا 

والمال ریا والصدفیة والتھاب القزحیة وھو مھبط لضغط القزحیة وھو مھبط لضغط الدم.

ألهالَّألخسـٍذحمنبخجلخسـجنحمخه
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اللقاح: حبوب – 5

عن طریق وافرة بكمیات علیھا الحصول یمكن النحل والتي التي یجمعھا ، اللقاح بحبوب األوربیة البالد بعض اھتمت
كما لإلنسان. الالزمة والحیویة الھامة المركبات من للعدید ھامًا مصدرًا تعتبر اللقاح وحبوب لجمعھا، خاصة بمصاید الخالیا تزوید

النساء المرضعات. إدرار اللبن عند زیادة على تعمل األعصاب. كما والتھاب واألمعاء والمعدة الكبد عالج أمراض تستخدم في

البروبولیس: – 6

المادة ھذه مسكنھا. في والفتحات بھا الشقوق األشجار لتسد بعض من براعم العسل نحل شغاالت تجمعھا صمغیة مادة وھو
والفطریات. البكتریا من لكثیر حیوي مضاد بأنھ البروبولیس ویمتاز الجلدیة. األمراض حاالت أنھا تعالج بعض وجد تحلیلھا وبعد

األسنان. معجون صناعة مطھرة في كمادة استخدم وقد

النحل: تجارة – 7

أفرادھا. عدد ویزید تتكاثر حي، كائن كأي العسل فنحلة النحل. مربي من لكثیر ربح مصدر والملكات النحل وبیع إنتاج یعتبر
النحل طرد سعر وبیعھا، ویصل الزیادة ھذه استغالل أو منحلة طوائف عدد بزیادة أما الزیادة بھذه ینتفع أن الواعي والبد للمربى
وتربیة العسل نحل طوائف إنتاج یحتاج وعمومًا دوالرات. 10 إلى بمفردھا الملكة یصل سعر بینما أمریكي ، دوالر حوالي 100

العسل والشمع. إنتاج منھا في والخبرة المھارة كبیر من مقدار الملكات الى

التلقیح : – 8

التي یمكن الوحیدة الحشرة النحل ویعتبر العسل. نحل لحشرة جدًا العظیمة الفوائد من الزراعیة المحاصیل تلقیح أزھار
بزیارة تقوم العسل نحل طائفة أن أیضًا المعروف ومن األزھار. لتلقیح المختلفة األماكن إلى بعدد وافر ونقلھا تكاثرھا في التحكم
رحیق المحصول ینضب أن آخر إلى محصول إلى تلجأ وال واحد وقت رحیقھا في على للحصول األزھار من أنواع واحد نوع
الزھري التلقیح حدوث نضمن وبذلك غیره دون من األزھار معین على نوع توجیھھ وتدریبھ یمكن العسل نحل أن األول. كما
بین ما البذور تقاوي في زیادة كذلك إلى %200 %70 بین تتراوح والتي المحاصیل الزراعیة في زیادة أیضًا یضمن مما كامًال

. %100 - %

والمراعي  والبستانیة الحقلیة المحاصیل أنواع من %80 حوالي بتلقیح یقوم أن یمكن العسل نحل فإن عامة وبصفة  
والعلف.

لألزھار كملقح النحل عامل لفعل نتیجة المحاصیل ھذه والمزروعة یمثل االقتصادیة األرض قیمة زیادة أن القول وحقیقة
مجتمعة. والشمع العسل قیمة بكثیر تفوق

العسل والشمع. لبیع نتیجة نقدیة قیمة من تحصل علیھ ما مرة تعادل 20 بأنھا الزیادة ھذه العلماء قیم بعض وقد

الكبیر لتأثیرھا الزراعة أفرع من الفرع بھذا المتصلة المختلفة النشاط ونواحي العدیدة الصناعات ذكر نغفل وأیضًا ال
الخالیا فصناعة االشخاص من للعدید العمل أبواب وفتح رواج من تسببھ ولما عامة القومي على االقتصاد – أو بعید قریب من –
كبیر جانب تعتبر على نواحى ھذه كل المناحل، منتجات بتسویق المتعلق التجاري النشاط كذلك المختلفة، وأدوات النحالة الخشبیة

القومي. لالقتصاد األھمیة من

أن یبدأ قبل مجال النحل في مستثمر أي یفھمھا البد أن ثابتة معادلة ھنالك أن (1996) اهللا عبد أ. ذكر قد وخالصة القول
وھى:

ملكي غذاء شمع + عسل + + المحاصیل إنتاج في فني       زیادة إشراف + نحل + السنة) مزھرة (معظم أیام محاصیل
لقاح. حبوب +

من األیسر الشق في المھمة الفائدة  على المستثمر یحصل حتى المعادلة أعاله من الطرف األیمن على الحفاظ من البد ولذلك
المعادلة.
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خلَنآل صخحنط
خ١خألـخؤحنحمخهٌّ خؤهالآلٌّـم ؤ�رحلخه

2006 ؤهخإل
عخأل م

خؤرـٍخؤسََّهـخعَّّـ ٍُّلخ هخؤ�ر خلَّخحمجل سَآل
خؤسمتضخم ٍألئخيض

لإلبداع جائزتھا عن الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة تعلن
1997 عام منذ  تمنحھا والتي الزراعي، المجال في  العلمي
األصیلة الزراعیة  البحوث  لتشجیع  السنوي  برنامجھا  إطار  في
بما تعالجھ، الذي المجال في العلمیة الریادة لھا والتي والمبتكرة،
وقد تحدد تطبیقیة. طبیعة ذات متمیزة فكریة معرفة تضیفھ من

2006 حول: لعام مجال الجائزة

ٍألئخيض ٍخؤسََّهـخعَّّـ خؤر ٍُّلخ هخؤ�ر خلَّخحمجل سَآل"
خؤسمتضخم"

خعَّخحنح
للباحثین الثالث للجوائز المالیة  القیمة  وتبلغ التقییم، لنتائج وفقًا مرتبة الفائزة الثالثة  للبحوث الجوائز تمنح أ-

التالي: النحو على موزعة أمریكي وعشرین ألف دوالر اثنین
دوالر. آالف األولى وقیمتھا عشرة الجائزة

دوالر. آالف سبعة الثانیة وقیمتھا  الجائزة
دوالر آالف خمسة الثالثة وقیمتھا  الجائزة

بینھم الجائزة وتوزع فیھ، المشتركین العرب الباحثین عدد كان مھما الفائز للبحث الجائزة تمنح ب-
بالتساوي.

خؤسحلُّآلح نبخمٍم

المتخصصة العلمیة المجالت  إحدى  في  للنشر مقبوًال أو  منشورًا  الجائزة  لنیل المقدم البحث یكون أن أ-
الممولة. البحوث أو تنمویة، عن مشروعات الناتجة وتقبل البحوث القبول)، وثیقة (ترفق المحكمة

وما بعده). 2001 (عام سنوات خمس أكثر من على إنجازه یمض لم البحث یكون أن ب- 
بمشاركة ویسمح العربیة، الدول مواطني من الجائزة لنیل المتقدمین الباحثین أو الباحث یكون أن ج-
الباحثین لتشجیع والمخصصة مالیة جوائز استحقاقھم دون البحث، فریق ضمن العرب الباحثین مع أجانب باحثین

العرب.
علمیة. درجة على الحصول بھ سیتم أو تم البحث قد یكون أال د-

المنظمة. جوائز بأحد لھ الفوز قد سبق البحث یكون - أال ه
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خؤسحلُّآلح ذصخمخخس

لنیل بھ القائمین والباحثین البحث ترشیح البحث یتضمن أجرى بھا المؤسسة التي من رسمي بخطاب للجائزة التقدیم یتم أ-
وقیمتھ. مصدر التمویل یذكر للبحث وطني أو خارجي تمویل وجود حالة ونتائج التطبیق،وفي الجائزة،

البحث علیھا (CD) مدمجة أسطوانة البحث مع اآللي. ویرفق الحاسب على مطبوعة البحث من (أصلیة) نسخ ثالث ب- ترسل
الفرنسیة. أو واإلنجلیزیة والملخصات العربیة

التالیة العناصر على واضح بشكل یشتمل صفحات)، 5-3) العربیة باللغة وافي ملخص بحث بكل یرفق - ج

البحث. إنجاز تاریخ ج- البحث.  أھداف ب- البحث.  موضوع أھمیة - أ
المراجع المستخدمة. البحث.     و- نتائج ھـ الطریقة البحثیة.      د-

الزراعیة. التنمیة التطبیقیة للبحث في األھمیة ز-
الدقیق والتخصص العلمیة الدرجة متضمنة العربیة باللغة الذاتیة السیرة ترفق المشاركین، العرب الباحثین أو للباحث بالنسبة د-
البیانات ترفق أو المشروعات البحثیة للمؤسسات وبالنسبة بھا. قام التي والعلمیة البحثیة واألنشطة العلمي والوظیفة والتاریخ

بھا. الخاصة التعریفیة

التقدیم: موعد
أول) (كانون دیسمبر 31 غایتھ موعد في 2006 لعام العلمي لإلبداع العربیة المنظمة  جائزة  لنیل المقدمة  البحوث ترسل ·

اإلعالن. ھذا في المبینة واإلجراءات التقدیم شروط مستوفیة 2006، على أن تكون

مالحظات:
الفائزة للبحوث الثالثة للتنمیة الزراعیة العربیة المنظمة من تقدیر شھادات الفائزة فیھا البحوث أجریت المؤسسات التي تمنح ·

والباحثین. المالئمة للبحث الظروف توفیر على لھا تقدیرًا بھا،
نیسان 2008 أبریل/ في للمنظمة العمومیة للجمعیة (30) الدورة إنعقاد مكان إلى الفائزین بالجوائز الثالث دعوة الباحثین یتم -
تكالیف وتتحمل المنظمة ممثًال عنھم، یدعى الفائزة، البحوث في الباحثین من عدد مشاركة حالة وفي الجوائز، وتسلیم لتكریمھم

للمدعوین. واإلقامة السفر
المجتمع إلى أو للمنظمة العمومیة الجمعیة إلى الفائز البحث موضوع حول محاضرة إللقاء الفائزین فرصة للباحثین تعطى -

المنظمة. تعقدھا التي المخصصة واللقاءات الندوات أو المؤتمرات فعالیات خالل العربي العلمي
التالي: على العنوان السریع بالبرید الجائزة لنیل للتقدم المطلوبة البحوث والوثائق ترسل أ-

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر ؤالآلَنآل خؤهخإل خلحلُّخم
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