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المدیر  اللوزي  سالم  الدكتور  معالي  زار 
العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة الجمھوریة 
الیمنیة وذلك خالل الفترة 24 – 2006/11/30 
إنشاء  فعالیات  في  معالیھ  مشاركة  إطار  في 
ورشة  وحضور  السمكیة  للثروة  العربي  المجلس 
العمل القومیة لمسئولي إحصاءات الثروة السمكیة 

في الوطن العربي.
ھذه  خالل  العام  المدیر  معالي  التقى  وقد 
الزیارة بمعالي الدكتور جالل إبراھیم فقیرة وزیر 
وزیر  معالي  من  بكل  التقى  كما  والري  الزراعة 
الثروة السمكیة ومعالي وزیر المیاه والبیئة ومعالي 

وزیر اإلعالم بالجمھوریة الیمنیة.
البالغة  بالحفاوة  اللقاءات  ھذه  تمیزت  وقد 
استعراض  خاللھا  تم  حیث  للیمن  معالیھ  لزیارة 
تقدمھ من  الیمن خاصة وما  المنظمة  في  أنشطة 
أمراض  مكافحة  منھا  عدیدة  مجاالت  في  دعم 
ومكافحة  للحدود  العابرة  الحیوانیة  الثروة 
في  البیوض  ومرض  الحمراء  النخیل  سوسة 
النباتي  الحجر  ي  العاملة  الكوادر  وتأھیل  النخیل 
والمعدات  باألجھزة  المحاجر  وتزوید  والحیواني 
والمواد الالزمة لھا. وقد عبر معالي الوزراء عن 
كامل دعمھم للمنظمة وما تقوم بھ من أنشطة  في 
العربي  الوطن  في  الزراعي  العمل  ترقیة  سبیل 
لتحقیق التنمیة الزراعیة المستدامة واألمن الغذائي 
وحكومة  رئیسًا  للیمن  مجددًا  فالتحیة  العربي. 
العربیة  للمنظمة  المستمر  دعمھم  على  وشعبًا 
الكبیر  وتعاونھم  حفاوتھم  وعلى  الزراعیة  للتنمیة 

مع أشقائھم في الدول العربیة.

واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب
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 (البقیة صفحة 2)

َآلـخؤُّؤالصآلٌَّحم خؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخ�ىالآلـخؤشخؤشـمـعخألـخخنسمتخخؤسضـعحلجلخـ�
ٍسنتجتمنـٍألئخيضـخلرخرـخؤحلٍجلطـخعالحنٍإلـؤالهخ�ـخؤحلُّآل

ألجيمـ– خنال�َـهآلخْـ16ت20ت12ت2006
تحت الرعایة الكریمة لمعالي الشیخ أحمد بن محمد بن سالم العیساني 
علي  بن  ھالل  بن  سالم  الشیخ  معالي  وبحضور  السلطنة  مستشار  الموقر 
الخلیلي وزیر الزراعة والثروة السمكیة بسلطنة عمان أفتتح معالي الدكتور 
الدورة  أعمال  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  للمنظمة  العام  المدیر  اللوزي  سالم 
التدریبیة اإلقلیمیة الثالثة في مجال استقصاء وتشخیص ومكافحة ذبابة الدودة 
بالتعاون مع وزارة الزراعة  المنظمة  القدیم والتي عقدتھا  للعالم  الحلزونیة 

والثروة السمكیة بسلطنة عمان خالل الفترة 2006/12/20-16 .
وفي حفل افتتاح الدورة أستھل معالي الدكتور المدیر العام للمنظمة 
كلمتھ بالترحیب بالحاضرین وتوجھ بالشكر وعظیم التقدیر لحضرة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم ولحكومتھ الرشیدة وشعبھ العربي 
المتواصل   وللدعم  المھمة  الدورة  لھذه  والستضافتھم  الحتضانھم  األصیل 
العربیة  المنظمة  وبخاصة  المختلفة،  ومؤسساتھ  المشترك  العربي  للعمل 
للتنمیة الزراعیة، ولمعالي الشیخ أحمد بن محمد بن سالم العیساني مستشار 
لمعالي  والتقدیر  بالشكر  معالیھ  توجھ  كما  للدورة،  الكریمة  لرعایتھ  الدولة 
الضیافة  وكریم  الوفادة  ُحسن  على  الخلیلي  علي  بن  ھالل  بن  سالم  الشیخ 
وحرصھ بمساندة ودعم كافة األنشطة والبرامج التنمویة الزراعیة وتعزیز 

أواصر التعاون والتنسیق في الوطن العربي. 
األغذیة  منظمتي  خاصًا  تقدیرًا  تقدر  المنظمة  أن  معالیھ  وأضاف   
والزراعة التابعة لألمم المتحدة (الفاو) والوكالة الدولیة للطاقة الذریة على 
التمویل  مؤسسات  مساھمات  عالیًا  ومثمنًا  المشروع  وثیقة  في  مساھماتھما 
األوبك  واالجتماعي، صندوق  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  وھي 
التوفیق  كل  للمتدربین  ومتمنیًا  للتنمیة  اإلسالمي  والبنك  الدولیة  للتنمیة 

والنجاح في مجال عملھم بدولھم .
الزراعة  وزارة  وكیل  الناعبي  صالح  بن  خلفان  المھندس  سعادة  ألقى  ثم 
وزیر  معالي  عن  نیابة  كلمة  الحیوانیة  والثروة  للزراعة  السمكیة  والثروة 
الزراعة والثروة السمكیة رحب فیھا بالمشاركین بالدورة التي تعقدھا المنظمة 
بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكیة بالسلطنة وبمشاركة مقدرة من 
مختلف الدول العربیة األعضاء في المنظمة وأشار في كلمتھ إلى أھمیة تطویر 
قدرات العنصر البشري والذي یشكل محورًا أساسیًا في برامج مكافحة مختلف 
الثروة  قطاع  أھمیة  إلى  أشار  كما  والمعدیة،  الوبائیة  الحیوانیة  األمراض 
الحیوانیة لدي األقطار العربیة لما لھ من دور ملموس في تحقیق األمن الغذائي 
الحیوانیة  الثروة  بقطاع  للنھوض  السیاسات والبرامج  تعد  الوزارة  مما جعل 
وإنشاء  العالجیة  الخدمات  تدعیم  خالل  من  وذلك  البیطریة  الصحة  السیما 

مراكز بحوث الصحة البیطریة ھذا باإلضافة إلى شبكة المحاجر البیطریة.
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(بقیة حدث الشھر) ھذا قد شارك في ھذه الدورة (35) متدربًا من الدول المشمولة بالمشروع كما حضرھا خبراء المنظمة وخبراء من 
وزارة الزراعة والثروة السمكیة بسلطنة عمان وخبیر من وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكیة األسترالیة وخبیرین من متحف التاریخ 
بالمحاضرات  الذین ساھموا  الذریة  للطاقة  الدولیة  المتحدة والوكالة  إلى ممثلي منظمة األغذیة والزراعة لألمم  البریطاني إضافة  الطبیعي 

النظریة وبرامج التطبیقات العملیة الخاصة بمواضیع الدورة.
وقد شمل برنامج الدورة على المحاضرات النظریة بالتعرف على أنواع الذباب المسبب للنغف (التدوید) والتوزیع الجغرافي لذبابة 
الدودة الحلزونیة للعالم القدیم وطرق ووسائل التحري عن وجودھا ومبائ العالج والمعالجة الوقائیة والمكافحة المتكاملة لذبابة الدودة الحلزونیة 

للعالم القدیم. إضافة للتطبیقات العملیة في تحضیر المواد الجاذبة (اللور) ونصب المصائد لرصد اآلفة واستعمال حیوانات المراقبة.
كما عقد على ھامش الدورة اجتماعات اللجنة الفنیة للمشروع المشترك بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ومنظمة األغذیة والزراعة 

والوكالة الدولیة للطاقة الذریة الستئصال ذبابة الدودة الحلزونیة من الشرق األوسط خالل الفترة 2006/12/20-19 .
الزراعة والثروة  الزراعیة ووزارة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  الدورة وألقیت كلمات ممثلي  اختتام  أقیم حفل  للدورة  الیوم األخیر  في 

السمكیة وكلمة المتدربین وتم خالل الحفل تسلیم الشھادات على المتدربین وشھادات خاصة للخبراء الذین ساھموا في الدورة التدریبیة.

ـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرـهآلخْـُّجيسرالـخلحلُّخمـخؤهخإلـؤالآلَنآلَ�ـرجيالحيـخؤَّجنحمخزـحمإلخ
ألجيمـ– خنال�َـهآلخْـ17ت12ت2006

استقبل صاحب السمو السید فھد بن محمود آل سعید نائب رئیس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، بسلطنة عمان بمكتبھ 
صباح یوم األحد الموافق 2006/12/17 ، معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، حیث رحب 
سموه بمعالي المدیر العام ، مؤكدًا تقدیر السلطنة حكومة وشعبًا للدور الكبیر الذي تقوم بھ المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في 
تنمیة الروابط وتنسیق التعاون بین الدول العربیة، والعمل على دعم إقامة المشاریع والصناعات الزراعیة ورفع الكفاءات والخبرة 

البشریة لمزید من اإلنتاجیة.
وقد عبر معالي الدكتور اللوزي عن اعتزازه بزیارة السلطنة ، وتوجھ بخالص الشكر والتقدیر لسمو نائب رئیس الوزراء 
على حفاوة االستقبال وحسن الضیافة، وأشاد بما تم إحرازه من نجاحات كبیرة في تحدیث البالد في إطار النھضة الشاملة التي 
یقودھا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم، ومشیدًا بالدعم الذي ظلت تقدمھ سلطنة عمان للمنظمة مما ساعدھا 
على أداء مھامھا، وأبدى معالیھ استعداد المنظمة للمساھمة بخبراتھا العدیدة في القطاعات الزراعیة بالسلطنة، وكذلك االستفادة من 

تجربة السلطنة الناجحة في العدید من المجاالت.
كما تناول اللقاء سبل تعزیز عالقات التعاون بین السلطنة والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، خاصة في مجال تنمیة الموارد 
الطبیعیة والبشریة وتطویر القطاع الزراعي والسمكي وقطاع الثروة الحیوانیة. ھذا وقد حضر المقابلة كل من معالي الشیخ سالم 
بن ھالل بن علي الخلیلي وزیر  الزراعة والثروة السمكیة ، وسمو السید مساعد األمین العام لمكتب نائب رئیس الوزراء لشئون 

مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
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خإلنت�ـخألُـخؤوجمخٌّـٍخؤسئخألالـخؤحنحمخهٌّ

خإلنت�ـخلنتخمٍهخس

خصسآلخهـخؤشخؤشـؤالصَـسجي٧ـألنتخمٍهـإلالـسخإلـخلئخيضـخعَُّّـئهَمتخمـخخنخخنٌّـمـخ�جلخحمطـخلسئخألالـؤ�يخسـلئخيضـضنتخمطـخنَّخنـخؤَجتالـ
خعآلخمخـمـخؤنتخمئـخٍخنمـبخلخمضالـخؤشخؤشإبـخؤنتخحمىـبخ�ألخحمخسـخؤهخمرـخلسضحلطإـخبألـخؤي٦طـ12ت14ت12ت2006

برعایة كریمة من معالي الدكتور محمد سعید الكندي وزیر البیئة والمیاه بدولة اإلمارات العربیة المتحدة عقدت المنظمة العربیة 
الحیویة  المكافحة  تقانة  نقل  تسییر مشروع  للجنة  الثالث  االجتماع  اإلماراتیة  والمیاه  البیئة  بالتعاون مع وزارة  الزراعیة  للتنمیة 
كعنصر أساسي في اإلدارة المتكاملة لآلفات لمكافحة حشرة سوسة النخیل الحمراء في الشرق األوسط (المرحلة الثالثة) في إمارة 

الشارقة (اإلمارات العربیة المتحدة) خالل الفترة 2006/12/14-12.
 وفى حفل افتتاح اجتماع لحنة التسییر استھل السید سامي عبد الرازق ممثل معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة 
كلمتھ بالترحیب بالحاضرین وتوجھ بالشكر الجزیل لدولة اإلمارات العربیة المتحدة الحتضانھا واستضافتھا لھذا االجتماع ولدعمھا 
المتواصل للعمل العربي المشترك، كما وجھ الشكر لمعالي وزیر البیئة والمیاه اإلماراتي على حسن الوفادة وكریم الضیافة وحرصھ 
على مساندة ودعم كافة األنشطة والبرامج الزراعیة وتدعیم التعاون والتنسیق العربي. كما أشاد بمؤسسات التمویل التي ساھمت في 
دعم المشروع وھى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي واإلیقاد. ھذا وقد القي سعادة األستاذ سلطان عبد اهللا سلطان 
مدیر المنطقة الزراعیة الشمالیة كلمة نیابة عن وزیر المیاه والبیئة رحب فیھا بالمشاركین في االجتماع وتمنى لھم اجتماعًا ناجحًا 
وأكد على أھمیة قطاع النخیل في الدول المشاركة في المشروع وما یواجھھ ھذا القطاع من أخطار نتیجة انتشار سوسة النخیل 
الحمراء ومن ھذا المنطلق توجھ بالشكر الجزیل للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة على جھودھا المبذولة في مكافحة ھذه اآلفة عن 

طریق تنفیذ مشروع نقل تقانة المكافحة الحیویة للسیطرة على ھذه اآلفة.

ھذا وقد القي سعادة األستاذ سلطان عبد اهللا سلطان مدیر المنطقة الزراعیة الشمالیة كلمة نیابة عن وزیر المیاه والبیئة رحب فیھا 
بالمشاركین في االجتماع وتمنى لھم اجتماعًا ناجحًا وأكد على أھمیة قطاع النخیل في الدول المشاركة في المشروع وما یواجھھ ھذا 
القطاع من أخطار نتیجة انتشار سوسة النخیل الحمراء ومن ھذا المنطلق توجھ بالشكر الجزیل للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

على جھودھا المبذولة في مكافحة ھذه اآلفة عن طریق تنفیذ مشروع نقل تقانة المكافحة الحیویة للسیطرة على ھذه اآلفة.
 ھذا وقد شارك في ھذا االجتماع المنسقین القطریین للدول المشمولة في المشروع وھى اإلمارات، السعودیة، قطر، عمان، 
الكویت، البحرین، فلسطین، األردن والیمن، كما حضر االجتماع خبراء المشروع بمركزي القطیف في المملكة العربیة السعودیة 
، والحمرانیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة إضافة للمنسق اإلقلیمي للمشروع وخبراء المنظمة الذین ساھموا بإعداد المذكرات 

ومناقشتھا مع المشاركین في االجتماع.
 وقد شمل برنامج االجتماع عرض ثمانیة مذكرات متعلقة بنشاط المشروع خالل الفترة 2006-2007 ووضع الخطة 

التفضیلیة للسنة الخامسة للمشروع. ھذا وقد صدر في نھایة االجتماع عدة قرارات تتعلق بدعم واستمراریة المشروع.

تقریر حول تنفیذ
مشروع تطویر األوضاع التغذویة في الریف العربي

تضمنت خطة المنظمة لعام 2006 مشروعًا حول تحسین التغذیة والنھوض باألمن الغذائي على مستوى األسر الریفیة 
وذلك في إطار البرنامج الرئیسي لألمن الغذائي. 

أھداف المشروع: 
زیادة اإلنتاج الزراعي ودعم األسر الریفیة. 

تنمیة وتعزیز القدرات البشریة وزیادة فرص العمل في األسرة الریفیة. 
تحسین الوضع التغذوي لألسر الریفیة برفع مستوى الدخل. 

مبررات المشروع: 
سوء الوضع التغذوي لمعظم األسر الریفیة.

ضعف مستوى دخل األسر الریفیة في البلدان العربیة. 
انتشار البطالة المقنعة والمستدیمة لبعض أفراد األسر الریفیة. 

مكونات المشروع: 
شراء معدات وتجھیزات مختلفة ومناسبة لزیادة اإلنتاج الغذائي لألسر الریفیة المنتجة. 

منھجیة التنفیذ: 
تكوین فریق عمل في كل دولة برئاسة رئیس مكتب أو ضابط االتصال المنظمة مع إثنین من الخبراء العاملین في ھذا المجال.
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رخمإلخألص سَيجم ضَّأل سخمُّخم
خؤ٥خألص ٍإلنتخم خلحنخحمهق مبوخحم نتخنرالـأله سهحنُّحن

خؤهخمرن خؤخمُّة م خؤيخم ؤالضحلـألُـضحلط ٍخلنتخمٍهخسـخ�كخ

المزارعین وھم صغار تستھدف التي واإلقلیمیة القطریة المشروعات من العدید بتنفیذ الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة قامت
باستراتیجیات الغذائي األمن قضایا بربط للمنظمة العمومیة الجمعیة عن الصادر للتوجیھ ونتیجة والفقراء. المعوزین من غالبًا
في مناطق الریف الفقر من للتخفیف الرامیة ومشروعاتھا الرئیسیة أنشطتھا ضمن لتكون العربي الوطن في مكافحة الفقر الریفي
لیشمل 2005 عام في المنظمة نشاط 2002. وتواصل عام منذ عملھا خطط البرنامج ضمن تنفیذ في المنظمة شرعت العربي،
لبنان) تونس، العراق، سوریا، األردن، (مصر، ھي: عربیة دول (6) في الفقر من للحد مشروعات وإعداد دراسات حالة إعداد

.2006 عام خالل لتنفیذھا وذلك
البرنامج: أھداف

مستویات دخولھم. تحسین من المزارعین تمكین صغار -
البیانات. وتحلیل جمع الفنیة في مجال الكوادر قدرات رفع -

البرنامج: مبررات
المزرعیة. األفراد دخول مستویات انخفاض -

الحضریة. بالمناطق مقارنة الریفیة المناطق في الفقر انتشار حاالت -
الریفیة. األسر أفراد لبعض والمستدیمة المقنعة انتشار البطالة -

البرنامج: مكونات
المنتجة. الریفیة الغذائي لألسر مختلفة ومناسبة لزیادة اإلنتاج مستلزمات ومعدات شراء -

التنفیذ: منھجیة
الحد في نشاطات الكفاءة من ذوي خبیر االتصال المنظمة یضم ضابط أو مكتب برئاسة رئیس كل دولة في عمل فریق تكوین -

المعنیة. الدولة من الفقر من
تدخل ویحدد قطاع فقرا أكثر قریتین من المزارعین عدد من بالوزارة باختیار المختصة الجھات بمساعدة ھذا الفریق قیام -

المقدمة. المواد العینیة نوعیة العمل فریق ویحدد للوزارة المختصة الجھات قبل من والسمكي) (النباتي، الحیواني المشروع

بالمشروع. بالوزارة وتحدید األسر المستھدفة المختصة دولة بمساعد الجھات كل من قریتین اختیار
الغذائي. األمن مع إدارة بالتنسیق (مكونات) المشروع مكون تحدید

العامة للمنظمة. اإلدارة موافقة بعد المعدات شراء یتم
دخل األسر. و التغذویة النواحي على آثاره تقییم و المشروع تنفیذ بمتابعة المنظمة االتصال ضابط أو رئیس مكتب یقوم 

بالنشاط: المعنیة الدول
الجزائر. الیمن، السودان،

للمشروع: المعتمدة الموازنة
على المشرفین دوالر للخبیرین 1000 فیھا بما دولة لكل ألف دوالر 17 تخصیص وتم المشروع، لتنفیذ دوالر ألف 60 اعتماد تم

المشروع. تنفیذ
للتنفیذ: الراھنة الحالة

(البحر تھروي وقریة ذرة) (تقاوي المناقل ریفي من كل في المستلزمات المعنیة األسر وتسلمت المشروع تنفیذ تم السودان:
ماعز مھجنة. األحمر) كشراء

التشغیل یدویة الجبن تصنیع ومعدات حلیب فرازات المستلزمات من نتیجة لتغییر وذلك الوقت، لبعض المشروع تنفیذ تأخر الیمن:
المستفیدة. األسر على وتوزیعھا بشرائھا المواشي وتم التنفیذ الموافقة على شراء تمت وقد أسرة، 30 لعدد مواشي شراء إلى

(البحر تھروي وقریة ذرة) (تقاوي المناقل ریفي من كل في المستلزمات المعنیة األسر وتسلمت المشروع تنفیذ تم السودان:
ماعز مھجنة. األحمر) كشراء

التشغیل یدویة الجبن تصنیع ومعدات حلیب فرازات المستلزمات من نتیجة لتغییر وذلك الوقت، لبعض المشروع تنفیذ تأخر الیمن:
المستفیدة. األسر على وتوزیعھا بشرائھا المواشي وتم التنفیذ الموافقة على شراء تمت وقد أسرة، 30 لعدد مواشي شراء إلى

ولكن أسرة 30 كعائدة خالیا نحل وھي والمستلزمات المطلوبة المشرفین اختیار الخبراء من المشروع مكونات تنفیذ تم الجزائر:
كبیرًا، سیكون ألن الفاقد فصل الشتاء لدخول شراء الخالیا یمكن أنھ ال الریفیة الفالحة والتنمیة وزارة فنیة، فقد رأت ألسباب نسبة
المساعد الدكتور المدیر سعادة وبناًء على تأشیرة ضوء ذلك 2007. وعلى إلى شھر مارس الخالیا ھذه شراء تأجیل رؤى وعلیھ
أمریكي دوالر (17000) والبالغ المشروع لھذا المخصص المبلغ تدویر تم فقد الزراعي والتكامل الغذائي األمن إدارة مذكرة على

.2007 القادمة للسنة
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خإلنت�ـخؤحلحمخخنخسـٍخخنسنتخحمخس

ُّـمـعخألـخلخمخهٌّـؤمتخ٣ـئَّخجلحمـخنَّحمه ـخجلٍحمطـسحلحمُّر
خلوخمزـ28ت11ت12ت12ت2006

- یتم شراء المعدات بعد موافقة اإلدارة العامة للمنظمة.
- یقوم  رئیس مكتب أو ضابط االتصال المنظمة بمتابعة تنفیذ المشروع و تقییم آثاره على دخول صغار المزارعین - یتم

 الحالة الراھنة لتنفیذ البرنامج : 
تم - بحمد اهللا – تنفیذ البرنامج كما خطط لھ وفق المنھجیة المتفقة، وتسلم المزارعون المستلزمات التي طلبت وتم توزیعھا علیھم 
وذلك في 5 دول ھي (سوریا، مصر، األردن، العراق، وتونس). أما فیما یخص لبنان فقد تم تأجیل تنفیذ المشروع إلى وقت الحق 

للظروف التي تمر بھا لبنان حالیًا .

تربیة الفحول (ساللة محلیة مغربیة)

في إطار التعاون المستمر بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، والمؤسسات التمویلیة واإلنمائیة الدولیة واإلقلیمیة، وبتمویل من 
اإلیفاد IFAD ، قامت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بتنفیذ دورة تدریبیة في مجال المراعي خالل الفترة من 11/28 – 12/
2006/12 بالمملكة المغربیة. وقد شارك في أعمال ھذه الدورة عدد (22) متدربًا سوریًا من العاملین في مجال المراعي ومن 
مدراء فرع مكتب مشروع تنمیة البادیة في العدید من المناطق السوریة. أشرف على تنفیذ الدورة خبراء مغاربة متمیزین في مجال 
المراعي واإلنتاج الحیواني من المدیریة اإلقلیمیة للفالحة بمدینة وجدة والمعھد الوطني للبحث الزراعي بوجدة. واھتمت الدورة 
برفع مستوى وكفاءة المتدربین في مجال المراعي من تحسین وصیانة المراعي بصفة عامة ، كما تمكن المتدربون من خالل 
الزیارات المیدانیة للعدید من المناطق الرعویة بالمغرب من اإلطالع على  التجربة المغربیة الرائدة في مجال المراعي وتربیة 

الماشیة.

زیارة میدانیة إلحدى المحمیات  الرعویة من الحلقة
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َُّّخؤسَآل خلنتخحمُّه سَيجم م خلنتخحمئ عخألـألٌَص سحلحمُّرـم جلٍحمط

قامت المنظمة السوریة، العربیة بالجمھوریة الزراعي واإلصالح الزراعة ووزارة الزراعیة للتنمیة بین المنظمة العربیة التعاون إطار في
9 الفترة خالل األردنیة بالمملكة التنمویة بعمان المشاریع تنفیذ في المشاركة منھجیة مجال في دورة تدریبیة بتنفیذ الزراعیة العربیة للتنمیة
زیادة وتستھدف ، الریفیة بادلب التنمیة مشروع في العاملة الكوادر من سوریا متدربًا 20 عدد الدورة ھذه شارك في وقد .2006/12/15 –
التنموي باالستفادة في العمل ومشاركتھا المجتمع في المرأة أوضاع تواجھ التي التحدیات على والتعرف التنمیة الریفیة مجاالت في معارفھم

األردنیة. الزراعة وزارة من خبراء متمیزون الدورة تنفیذ على وقد أشرف المشابھة. األردنیة التجربة من
السوریون التقى المتدربون حیث في البادیة األردنیة المنفذة المشاریع لمناطق نظریة وزیارات میدانیة محاضرات على الدورة برنامج أشتمل

المجال. ھذا في الطرفین من تجارب االستفادة بغرض اآلراء تبادل وتم المشاریع ھذه من بالعاملین والمستفیدین

األردن – التنمویة عمان المشاریع تنفیذ في منھجیة المشاركة مجال التدریبیة في الدورة في السوریة من الكوادر المشاركون
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خلَنآل صخحنط
خ١خألـخؤحنحمخهٌّ خؤهالآلٌّـم ؤ�رحلخه

2006 ؤهخإل
عخأل م

عخس ٍخؤحلحمخخنخسـخىسمتخجلُّـم خؤرضَّش
هخمرخ� خٍ خؤوجمخٌّـى�خمُّخ� ٍخألُ خؤحنحمخه خؤسَآل

في 1997 منذ عام تمنحھا والتي الزراعي، المجال العلمي في لإلبداع جائزتھا للتنمیة الزراعیة عن العربیة المنظمة تعلن
تعالجھ، في المجال الذي العلمیة الریادة والتي لھا والمبتكرة، األصیلة الزراعیة البحوث لتشجیع السنوي برنامجھا إطار

2007 لعام ھذه الجائزة خصصت ولقد طبیعة تطبیقیة. ذات متمیزة معرفة فكریة من تضیفھ بما
عربیًا" أو قطریًا الغذائي واألمن الزراعیة التنمیة في مجاالت االقتصادیة والدراسات “للبحوث

الجــوائز:
ألف وعشرین اثنین الثالث للجوائز المالیة القیمة وتبلغ التقییم، لنتائج وفقًا مرتبة الفائزة الجوائز للبحوث الثالثة تمنح - 1

التالي: النحو على موزعة أمریكي دوالر
دوالر. آالف عشرة الجائزة األولى وقیمتھا  v

دوالر. آالف سبعة الثانیة وقیمتھا  الجائزة v

دوالر. آالف خمسة الثالثة وقیمتھا  الجائزة v
بالتساوي. بینھم الجائزة المشتركین فیھ، وتوزع الباحثین عدد الفائز مھما كان للبحث الجائزة تمنح - 2

التقــدیم: شــروط
المحكمة (ترفق المتخصصة العلمیة المجالت إحدى في للنشر مقبوًال لنیل الجائزة منشورًا أو المقدم البحث یكون أن - 1

الممولة. البحوث أو تنمویة، مشروعات عن الناتجة البحوث وتقبل القبول)، وثیقة
وما بعده 2002 سنوات (عام خمس من إنجازه أكثر على یمض البحث لم یكون أن - 2

أجانب مع باحثین بمشاركة ویسمح العربیة، الدول مواطني من الجائزة لنیل المتقدمون الباحثون أو الباحث یكون أن  - 3
العرب. الباحثین لتشجیع والمخصصة مالیة جوائز استحقاقھم دون البحث، فریق ضمن العرب الباحثین

التمویل وقیمتھ. مصدر یذكر للبحث وطني أو خارجي تمویل وجود في حالة - 4
علمیة. درجة على بھ سیتم الحصول تم أو قد البحث یكون أال - 5

المنظمة. جوائز الفوز بإحدى لھ قد سبق البحث یكون أال - 6
التقــدیم: إجــراءات

التالي : النحو على للجائزة التقدیم یتم - أ
  یتقدم  البون            .

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

البحث، إنجاز تاریخ  على واضح بشكل یشتمل (3-5 صفحات)، العربیة باللغة واٍف ملخص بحث بكل  یرفق - ج
الزراعیة في التنمیة للبحث التطبیقیة األھمیة ، البحث نتائج ، البحثیة الطریقة البحث، أھداف البحث، موضوع أھمیة

المستخدمة. والمراجع
واألنشطة العلمي التاریخ الوظیفة، الدقیق، التخصص العلمیة، الدرجة متضمنة العربیة باللغة الذاتیة السیرة ترفق - د
التعریفیة البیانات ترفق والشركات للمؤسسات وبالنسبة المشاركین. الباحثین أوجمیع الباحث بھا قام التي والعلمیة البحثیة

والبحثیة. العلمیة وإنجازاتھا بھا، الخاصة
التقــدیم: مــوعد

أول) 2007  .  31 أكتوبر (تشرین
مـالحـظات:

إعـــالن
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للبحوث الثالثة الزراعیة للتنمیة من المنظمة العربیة تقدیر البحوث الفائزة شھادات فیھا أجریت التي تمنح المؤسسات -
والباحثین. للبحث الظروف المالئمة توفیر لھا على تقدیرًا بھا، الفائزة

أبریل/ نیسان في للمنظمة العمومیة للجمعیة (30) الدورة إنعقاد مكان إلى الثالث بالجوائز الفائزین الباحثین دعوة یتم -
وتتحمل ممثًال عنھم، یدعى الفائزة، البحوث في الباحثین من عدد مشاركة حالة وفي . الجوائز وتسلیم لتكریمھم 2008

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

المنظمة. تعقدھا التي المخصصة واللقاءات الندوات أو المؤتمرات فعالیات خالل المجتمع العلمي العربي

التالي: على العنوان السریع بالبرید الجائزة لنیل للتقدم المطلوبة البحوث والوثائق ترسل أ-
الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر
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