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مجلس  رئیس  لدولة  الكریمة  الرعایة  تحت 
الدكتور  سیادة  العربیة  بجمھوریة مصر  الوزراء 
العربیة األصیلة  أحمد نظیف، ومع كرم الضیافة 
والحفاوة من اإلخوة االشقاء المصریین ممثلین في 
معالي األستاذ المھندس أمین أباظة وزیر الزراعة 
واإلصالح الزراعي بمصر ومعاونیھ بالوزارة ، 
إنعقدت فعالیات إجتماعات الدورة (29) للجمعیة 
العمومیة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بفندق 
/24  –  20 الفترة  خالل  وذلك  بالقاھرة  كونراد 
2006/5. وقد حضر ھذه اإلجتماعات أصحاب 
الشئون  والمسئولین عن  الزراعة  المعالي وزراء 
عن  والمراقبین  العربیة  الدول  في  الزراعیة 
المنظمات والھیئات والمؤسسات العربیة واإلقلیمیة 
والدولیة وعدد من الضیوف. وقد إتسمت أعمال ھذه 
الدورة بالعدید من اإلنجازات التي تعد معلمًا بارزًا 
العربي  الوطن  في  الزراعیة  التنمیة  مسیرة  في 
الزراعیة  التنمیة  إستراتیجیة  إجازة  أبرزھا  لعل 
كلفت  والتي  القادمین  للعقدین  المستدامة  العربیة 
في  العربیة  األمة  قادة  قبل  من  بإعدادھا  المنظمة 
قمة الجزائر عام 2005. ھذا باإلضافة للعدید من 
القرارات الھامة الداعمة لمسیرة التنمیة الزراعیة 
العربیة والعمل العربي المشترك نحو تحقیق األمن 
العربیة  األمة  فإن  وحقًا  العربیة.  لألمة  الغذائي 
مقدمة على مرحلة ھامة ومحوریة تستشرف  فیھا 
آفاقًا أرحب وعالقات تنسیقیة عربیة وإقلیمیة أقوى 
للتصدي للعدید من القضایا التي تھم مسیرة التنمیة 
مجابھة  بینھا  ومن  العربي  الوطن  في  الزراعیة 
وفي  والبیئیة،  الزراعیة  والمھددات  المخاطر 
الزراعیة  للتنمیة  إستراتیجیة عربیة محكمة  إطار 

المستدامة واألمن الغذائي العربي.

واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب

1
 (البقیة صفحة 2)

تحت الرعایة الكریمة لدولة رئیس مجلس الوزراء بجمھوریة مصر العربیة 
األستاذ الدكتور أحمد نظیف، استضافت مدینة القاھرة في جمھوریة مصر العربیة، 
خالل الفتــرة 20-2006/5/24 إجتماعات الدورة التاسعة والعشرین  للجمعیة 

العمومیة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 

 وقد شھدت إجتماعات ھذه الدورة حضورًا مكثفًا من أصحاب المعالي وزراء 
الزراعة والمسئولین عن الشئون الزراعیة في الدول العربیة، وعدد من المراقبین 
باإلضافة  والدولیة،  واإلقلیمیة  العربیة  والمؤسسات  والھیئات  المنظمات  من 
ألصحاب المعالي والسعادة ممثلو الوزارات والھیئات الوطنیة في جمھوریة مصر 

العربیة.

الخبراء  مستوى  على  لالجتماعات  برنامجًا  الدورة  ھذه  إجتماعات  شملت  وقد 
والفنیین، عقدت خالل الفترة 20-2006/5/22 حیث تم انتخاب جمھوریة مصر 
وعقدت  للمنظمة.  العمومیة  للجمعیة  والعشرین  التاسعة  للدورة  رئیسًا  العربیة 
اإلجتماعات على المستوى الوزاري والفعالیات  المصاحبة لھا خالل یومي 23- 

.2006/5/24
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وزراء أصحاب المعالي على مستوى العمومیة الجمعیة افتتاح إجتماعات وفى حفل للمنظمة) العمومیة (29) للجمعیة اجتماعات الدورة (بقیة
بالترحیب بالضیوف استھلھ ضافیًا خطابًا الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي سالم الدكتور معالي ألقى الزراعة العرب،
للمشاركین، الضیافة وكرم القومي اللقاء احتضانھا ھذا على وشعبًا وحكومًة رئیسًا العربیة جمھوریة مصر إلى والتقدیر الشكر وموجھًا الكرام،
ھذه برعایة تفضلھ على كریم نظیف احمد الدكتور األستاذ مصر العربیة بجمھوریة الوزراء مجلس رئیس لدولة والتقدیر الشكر كما وجھ
أصحاب ألشقائھ استضافتھ على كریم العربیة بجمھوریة مصر األراضي واستصالح الزراعة وزیر أباظة أمین ولمعالي األستاذ االجتماعات،

العربیة. الدول في الزراعیة الشئون عن والمسئولین الزراعة وزراء المعالي

التنمیة میالد استراتیجیة ھو االجتماعات، ھذه خالل العربیة األمة تنتظره الذي األكبر الحدث أن إلى كلمتھ، في اللوزي الدكتور معالي وأشار
.2005 عام الجزائر قمة في العربیة األمة قادة قبل بإعدادھا من المنظمة والتي ُكلفت القادمین، للعقدین المستدامة العربیة الزراعیة

آفاقًا أرحب العربیة األمة فیھا تستشرف مرحلة وھي المشترك، العربي العمل في ومحوریة ھامة مرحلة على ُمقدمة العربیة األمة أن وأوضح
العربیة األمة تواجھ التي التحدیات مشیرًا إلى والبیئیة، الزراعیة والمھددات للمخاطر للتصدي ودولیة أعمق وإقلیمیة عربیة وعالقات تنسیقیة
إذا ، والتنمیة للتطویر مقومات وامكانات من العربیة المنطقة تملكھ لما التفاؤل إلى معالیھ ودعا وفجوة تمویلیة، تقنیة وفجوة غذائیة فجوة من
لجامعة الدول العام األمین ممثل الحفل خاطب .كما التوجھ لھذا داعمة أصبحت التي السیاسیة اإلرادة واستفادت األمة من الموارد تكاملت
والدولیة، اإلقلیمیة لمواجھة المتغیرات حتمیة كضرورة العربي اإلقتصادي التكامل على أھمیة أكد عفیفة، الذي أبو خلیل السید العربیة، سعادة

المشترك. العربي للعمل الداعمة العربیة القمة قرارات معددًا
مرحبًا  العربیة، بجمھوریة مصر األراضي واستصالح الزراعة الدورة،  ووزیر راعي ممثل أباظة، أمین األستاذ معالي الحفل خاطب ثم
باإلضافة العربیة، الزراعیة التنمیة ومسیرة العربیة المنطقة تھم التي الزراعیة القضایا من العدید ستبحث الدورة ھذه أن وموضحًا بالجمیع
التنمویة واألھداف والتكتالت اإلقتصادیة والدولیة واإلقلیمیة العربیة والمستجدات المتغیرات ظل في العربي الغذائي أوضاع األمن بحث إلى
ومشیرًا الدولیة، التجارة الكبرى ومنظمة العربیة الحرة التجارة منطقة إطار في ودولیًا عربیًا الزراعیة التجارة  وتحدیات الثالثة، لأللفیة
وإقامة والتنافسیة النسبیة المیزة والتخصص، وفقًا لمبدأ العربیة الزراعیة الخطط العربي یتطلب تنسیق الزراعي اإلقتصادي أن التكامل إلى
التجارة تشجیع مع والتجارة، والنقل والتصنیع والري الزراعیة والبحوث ومستلزماتھ، الزراعي اإلنتاج مجاالت في المشتركة المشروعات

العربیة. بین الدول واألفراد ورؤوس األموال السلع إنتقال وتسھیل البینیة
في  تم حیث الدول العربیة، في الزراعة وزراء المعالي أصحاب مستوى على للمنظمة العمومیة الجمعیة جلسات عمل بدأت ذلك  عقب
والعشرین التاسعة الدورة رئاسة العربیة، مصر بجمھوریة األراضي وإستصالح الزراعة وزیر أباظة أمین معالي األستاذ استالم  مستھلھا
بالمملكة الزراعة وزیر الزعبي عاكف الدكتور معالي العمل كل من جلسات الزراعیة. ثم خاطب للتنمیة العربیة للمنظمة العمومیة للجمعیة
مجلس رئیس حبیب البدر، محمد جاسم المھندس ومعالي للجمعیة العمومیة للمنظمة، والعشرین الثامنة الدورة رئیس الھاشمیة ، األردنیة
التنفیذي الموقر للمجلس والعشرین الثامنة الدورة رئیس الكویت، بدولة السمكیة والثروة الزراعة لشئون العامة للھیئة العام اإلدارة والمدیر
أباظة أمین األستاذ بالتھنئة لمعالي جمیعًا توجھوا حیث الوزراء ، المعالي من أصحاب عدد خاطبھا كما للتنمیــة الزراعیة. العربیة للمنظمة
بالشكر تقدموا كما ، العمومیة للجمعیة  الدورة ھذه لرئاسة إنتخابھ على ، العربیة مصر األراضي بجمھوریة الزراعة واستصالح وزیر
أصحاب أشاد كما الضیافة. االستقبال وكرم ولحسن ، الدورة ھذه ألعمال الستضافتھا وشعبًا رئیسًا وحكومة مصر العربیة والتقدیر لجمھوریة
وكذلك ھذه الدورة واعداد الوثائق، والتحضیر إلجتماعات اإلعداد في للمنظمة اإلدارة العامة بھ قامت الذي المقدر بالجھد الوزراء المعالي

.2005 – 2004 لعامي المنظمة عمل خطة مستوى تنفیذ
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مستوى على العمومیة الجمعیة إجتماعات خالل تھیئتھ تم لما وفقًا أعمالھا، جدول بنود حول العمومیة الجمعیة مداوالت بدأت ، ذلك إلى
أھمھا من القرارات من جملة الجادة، إجازة والمداولة المستفیضة المناقشة وبعد تم حیث عنھا، اللجان المنبثقة وتقاریر والفنیین، الخبراء
للجمعیة الدورتین العادیتین بین ما خالل الفترة المنظمة أعمال للجمعیة العمومیة عن المقدم الفني والتقریر للمنظمة العام المدیر بیان اعتماد

الفترة. ھذه خالل المتحققة والنتائج اإلنجازات للمنظمة على والجھاز الفني العامة لإلدارة الشكر وتوجیھ ، 2006-2004
قامت  الذي القادمین للعقدین المستدامة العربیة الزراعیة  التنمیة إستراتیجیة مشروع  على الموافقة العمومیة الجمعیة قررت كما  
وتكلیفھا تاریخھ، من شھر خالل علیھ النھائیة بمالحظاتھا للمنظمة العامة اإلدارة األعضاء موافاة الدول من المنظمة، والطلب بإعداده
.2007 عام في العربیة القادمة القمة إلى لرفعھا اإلقتصادي واإلجتماعي تمھیدًا المجلس إلى إلحالتھا لإلستراتیجیة النھائیة الصیغة بإعداد
المنظمة وموازنة عمل خطة وكذلك للفترة 2012-2007، للمنظمة األجل متوسطة اإلطاریة الخطة الموقرة الجمعیة العمومیة اعتمدت كما
مجاالت في المنظمة تطویر ومشروعات برامج األعضاء لدعم الدول من الطوعیة التبرعات مجال فتح قررت لعامي 2007-2008. كما

قطر. دولة من المقدم المقترح على بناًء وذلك عملھا،
الفني للبرامج  الدعم مشروع وثیقة على موافقتھا أیضًا، (29) دورتھا في للمنظمة العمومیة الجمعیة اتخذتھا التي أھم القرارات  ومن
من والطلب الزراعیة، للتنمیة العربیة المنظمة قبل من المعد العربیة، الدول في الطیور أنفلونزا مرض لمجابھة القدرات لتعزیز الوطنیة
صندوق إلى الشكر وتوجیھ للمشروع، الالزم التمویل الستقطاب األعضاء الدول مع وبالتنسیق مواصلة جھودھا، للمنظمة اإلدارة العامة
العامة قدمتھا اإلدارة والمقترحات التي الدراسة تبني العمومیة الجمعیة قررت كما المشروع. ھذا في على مسـاھمتھ األوبك للتنمیة الدولیة
تحالف أھمیة وجود على التأكید قررت كذلك العربیة. الزراعیة التنمیة برامج في كشریك الخاص القطاع استقطاب حول سبل للمنظمة
مختلف بین إجتماع مشترك لعقد ودعت العربیة، المنطقة في للحدود العابرة والنباتیة الحیوانیة واآلفات األمراض مخاطر لدرء عربي إقلیمي

لھذا الغرض. آلیة إنشاء لبحث األطراف المعنیة
،2008 – 2006 العمومیة والعشرین للجمعیة التاسعة القادمة للدورة السابع التنفیذي عضویة المجلس بتشكیل قرار تم إصدار كما
األستاذ ومعالي المجلس، لھذا رئیسًا المتحدة العربیة اإلمارات في دولة والمیاه البیئة وزیر سعید الكندي محمد الدكتور معالي أنتخب حیث
المعالي أصحاب في عضویتھ المنتخب المجلس ویضم للرئیس . نائبًا التونسیة المائیة بالجمھوریة والموارد الفالحة وزیر الحداد حبیب محمد
جیبوتي، جمھوریة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة من كل في والمیاه والبیئة الزراعة شئون عن والمسئولین الزراعة وزراء

. عمان وسلطنة ، السوریة العربیة الجمھوریة السودان، جمھوریة
بمسمیات  للتعریف  مشروع بإعداد المنظمة العمومیة الجمعیة كلفت الدورة، ھذه في الصادرة قراراتھا وضمن آخر، جانب   من
من مقترح على بناًء وذلك الكبرى، العربیة التجارة الحرة منطقة إطار في العربیة، البینیة الزراعیة التجارة لدعم العربیة الزراعیة المنتجات
-2007 لعامي المنظمة خطة عمـل في والمشروعات البرامج مخصصات ضمن لتنفیذه الالزمة اإلجراءات ، وإتخاذ السعودیة العربیة المملكة

واألنشطة. المجاالت في عدد من المنظمة بعمل المتعلقة األخرى والتوصیات القرارات بعض إضافة إلى ھذا .2008
والعشرین للجمعیة رئیس الدورة الثامنة كل من تم تكریم ، للمنظمة العمومیة اجتماعات الدورة التاسعة والعشرین للجمعیة ختام فعالیات وفي
الفائزین إلى الباحثین إضافة العمومیة، للجمعیة الثامنة والعشرین الدورة خالل للمنظمة السادس التنفیذي المجلس ورئیس ، العمومیة الموقرة
العربیة الزراعیة والشركات الشخصیات تكریم بعض تم كما 2004 و 2005، لعامي المجال الزراعي في العلمي لإلبداع المنظمة بجائزة

. العربیة الدول من جمیع الزراعیة التنمیة عملیات ودعم العربي الزراعي باإلنتاج النھوض في أسھمت التي

خلمتخمّـ خؤَّجنحمخ حمحيعالحي
خؤهخمر رخؤحلٍأل خؤحنحمخه ٍجنحمخ ُّجيسرال

خؤهآلَّأل خعآله خهمحخ
ـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرؤالآلَنآل
جلٍحمسٌخـخؤسخخنهـٍخؤهنتخمُُّ م

24ت5ت2006 ـخؤخًخمط

القاھرة الوزراء في مجلس برئاسة مكتبھ في نظیف, أحمد الدكتور العربیة األستاذ مصر بجمھوریة الوزراء مجلس رئیس دولة استقبل
التاسعة والعشرین للجمعیة الدورة إجتماعات في المشاركة الوفود رؤساء والسعادة المعالي أصحاب األربعاء 2006/5/24, یوم صباح
رعایة تحت 2006/5/24-20 الفترة خالل في القاھرة العربیة استضافتھا جمھوریة مصر الزراعیة, التي للتنمیة العربیة للمنظمة العمومیة

سیادتھ.

رئیسًا العربیة مصر لجمھوریة بالشكر الزراعیة, للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي سالم الدكتور معالي توجھ اللقاء وخالل
دولة إلى بالشكر توجھ كما االستقبال والضیافة, وحسن للمنظمة, العمومیة للجمعیة الھامة الدورة ھذه ألعمال استضافتھا وحكومًة وشعبًا على
بالتھنئة وتوجھ فیھا. المشاركة الوفود رؤساء والسعادة المعالي ألصحاب والستقبالھ الدورة, أعمال ھذه برعایة تفضلھ على الوزراء رئیس

مؤخرًا. العربیة مصر جمھوریة في الشیخ بشرم أعمالھ اختتمت الذي دافوس مؤتمر أعمال نجاح بمناسبة الوزراء رئیس دولة إلى

المنظمة إلى قیام مشیرًا المنظمة, عمل وخطة برامج حول الوزراء مجلس رئیس دولة إلى تنویرًا اللوزي معالي الدكتور قدم كما
قبل من بإعدادھا العمومیة وجمعیتھا المنظمة تم تكلیف والتي القادمین, للعقدین العربیة المستدامة الزراعیة التنمیة إستراتیجیة مشروع بإعداد
عرض سیتم وذكر أنھ ,2005 مارس في الجزائر في عقدت (17) التي القمة العربیة العربیة خالل رؤساء الدول والجاللة الفخامة أصحاب
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العربي للتكتل االقتصادي العناصر أھم من تعتبر ھذه االستراتیجیة أن مؤكدًا اهللا, بإذن 2007 عام القادمة العربیة على القمة االستراتیجیة ھذه
الزراعي. المجال في

العربي  الوطن الماضي في تجارب من على ضرورة اإلستفادة الوزراء, اللوزي لدولة رئیس الدكتور معالي أكد أخرى, ناحیة ومن
بین اإلتفاق تم قد أنھ مشیرًا إلى وتعاون, تنسیق إلى تحتاج التي الزراعي العمل مجاالت أولویات تحدید ووضع وأھمیة الزراعي, في المجال
العابرة الحیوانیة األوبئة لموضوع عنایة خاصة الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة تعطي على أن العرب الزراعة وزراء المعالي أصحاب
مستوى على إنما فقط , عربیًا لیس منسقًا كان إذا إال فیھا العمل یجدي ال التي والنباتیة, للثروة الحیوانیة المھددات أخطر من باعتبارھا للحدود,

اإلقلیم ودول الجوار.

التنمیة إستراتیجیة بإعداد المنظمة لقیام سعادتھ ، خالل اللقاء ، نظیف أحمد الدكتور األستاذ المصري الوزراء مجلس رئیس دولة وأبدى
أھمیة وعلى المتاحة, إمكاناتھا االستراتیجیة بكل ھذه في للمساھمة العربیة مصر جمھوریة استعداد مؤكدًا القادمین، للعقدین العربیة الزراعیة
یمكن العربي الوطن في قائمة متاحة ومشاریع فرص وجود إلى مشیرًا للمنظمة, العمومیة في الجمعیات باستمرار االستراتیجیة ھذه مراجعة
الزراعة تحریر على تعمل الزراعیة للغذاء, للسلع مستوردة رئیسیة دولة مصر تعتبر بأن سیادتھ وذكر سویًا . العربیة الدول بھا تعمل أن
تعمل أال على العربیة, مشددًا الزراعي بین الدول التكامل الوزراء على أھمیة رئیس دولة شركات. كما أكد شكل الخاص على للقطاع وتركھا
وھنا المستھلكة, الدول شقیقاتھا إلى المنتجة العربیة الدول من المنتجات تذھب بحیث العربیة الدول أسواق تفتح أن ویجب لوحدھا, دولة كل

العربیة. للدول التنافسیة والمیزة النسبیة والمیزة الذاتي اإلكتفاء مراعاة یجب

مصر إھتمام إلى مشیرًا المشروعات الكبرى, في خاصة الزراعي, العمل في الحدیثة التكنولوجیا إلى إستخدام الوزراء رئیس دولة تطرق كما
مؤكدًا السكر, ومحاصیل والزیوت األسماك مجال في خاصة العربي الوطن في النسبیة المیزة دعم بضرورة معالیھ وطالب الجانب, بھذا
المجال ھذا للتعاون في العربیة لجمیع الدول ذراعیھا تفتح مصر وأن العربي, الوطن في للشركات الكبرى زراعیة قیام مشاریع أھمیة على

ھائلة. زراعیة امكانات السودان من بھ یتمیز لما نسبة السودان في مشتركة زراعیة نشاطات ضرورة إقامة إلى داعیًا الحیوي,

مختلف في بدورھا مشیدًا الزراعیة, للتنمیة یبدي إھتمامًا خاصًا بالمنظمة العربیة أنھ عن المصري الوزراء رئیس دولة أعرب وقد ھذا
مصر دعم مؤكدًا الزراعي, المجال ولوج على األعمال العرب والقطاع الخاص رجال وتشجیع مجال المعلومات, خاصة عملھا, مجاالت
كما طالب سیادتھ بضرورة منھا, لإلستفادة العربیة والدول المنظمة تصرف تحت وتضعھا بحوث, ومراكز من معلومات تملك ما بكل للمنظمة
بغرض واالستھالك االنتاج تحدید یتم خاللھا الزراعیة, بإعدادھا المنظمة العربیة للتنمیة تقوم الغذائي العربي, مصفوفة لألمن ھناك تكون أن
حیث الوفود, رؤساء والسعادة المعالي أصحاب من تحدث عدد العربیة. ھذا وقد الزراعیة  المنتجات بعض في الغذائیة الفجوات معالجة
للمنظمة العمومیة للجمعیة ھذه الدورة فعالیات الستضافتھا العربیة مصر ولجمھوریة لھم, الستقبالھ الوزراء رئیس لدولة توجھوا بالشكر
الزراعي على القطاع واضحًا تأثیرًا لھا سیكون والتي بھا خرجت التي والنتائج والقرارات تنظیمھا, بحسن مشیدین للتنمیة الزراعیة, العربیة

العربي.

ھذه أعمال نجاح على معالیھ أكد الزراعیة, للتنمیة للمنظمة العربیة المدیر العام اللوزي سالم الدكتور لمعالي تصریح وفي آخر, جانب من
على الموافقة أھمھا عنھا, ومن صدرت التي والتوصیات القرارات أھمیة إلى مشیرًا النظیر, منقطع نجاحًا العمومیة للمنظمة للجمعیة الدورة
لعرضھا تمھیدًا واالجتماعي االقتصادي إلى المجلس الذي سیرفع القادمین, العربیة المستدامة للعقدین التنمیة الزراعیة مشروع إستراتیجیة
للبرامج الفني الدعم ومشروع للحدود, العابرة واآلفات باألمراض اإلصابة مخاطر المقترحة للوقایة ودرء 2007, واآللیة العربیة القمة على
التنمیة في برامج كشریك الخاص القطاع استقطاب سبل ودراسة العربیة, الدول في الطیور انفلونزا مرض لمجابھة لتعزیز القدرات الوطنیة

الزراعیة العربیة.

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر خلَنآل رق سهخٍْ ذسيخى هال خؤسَّىه
خؤهخمرـ ٍألَنآلـخلخمخط

18ت5ت2006 خؤهخمر ألمتخم ُّتـلٌَّحم خؤخًخمط

تعاون اتفاقیة على التوقیع ،2006/5/18 الموافق الخمیس یوم العربیة – صباح مصر جمھوریة – بالقاھرة العربیة المرأة منظمة مقر في تم
الدكتور معالي العام للتنمیة الزراعیة مدیرھا العربیة المنظمة حیث وقع عن العربیة، المرأة للتنمیة الزراعیة ومنظمة العربیة المنظمة بین

العربیة. المرأة العام لمنظمة المدیر بدران ودودة الدكتورة سعادة العربیة المرأة منظمة وقعت عن فیما اللوزي، سالم
عن  مستھلھا أعرب في ضافیة كلمة الزراعیة، العربیة للتنمیة للمنظمة العام المدیر سالم اللوزي الدكتور معالي ألقى االتفاقیة توقیع حفل وفي
الزراعیة العربیة للتنمیة المنظمة اھتمام إلى مشیرًا العربیة، المرأة ومنظمة الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة بین االتفاقیة ھذه لتوقیع سعادتھ
بادرة ستكون ھذه االتفاقیة ومنطقتھا وبیئتھا، ومؤكدًا أن تخدم أسرتھا الزراعي، والتي خاصة المرأة الریفیة المرتبطة بالعمل العربیة، بالمرأة
خاصة في النساء وسط بموضوع األمیة االھتمام ضرورة إلى منزل، ودعا معالیھ وكربة وكزوجة كأم تستحق ما المرأة العربیة إلعطاء خیر
كما الحدیث. العالمي اإلنتاج وسط مكانًا تجد لھا أن تلك المرأة حتى تستطیع عملھن وإنتاجھن، مستوى وتطویر ترقیة على والعمل الریف،
بھذا البالغة سعادتھا عن فیھا أعربت حفل التوقیع، مستھل في كلمة العربیة، المرأة العام لمنظمة المدیر بدران ودودة الدكتورة سعادة ألقت
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اللقاء الذي یشھد توقیع اتفاقیة التعاون بین المنظمتین إلطالق مسارًا من التعاون المبشر بینھما حول قطاع مھم من قطاعات المجتمع العربي 
أال وھو قطاع المرأة العربیة.

  وتطرقت إلى عدد من القضایا التي تواجھ المرأة العربیة، والبرامج الموضوعة لمعالجة تلك القضایا والمشاكل، مشیرة إلى البرامج التي 
نفذتھا منظمة المرأة العربیة في ھذا الجانب، كما عددت مجاالت التعاون التي یمكن أن تتعاون فیھا المنظمتان لخدمة المرأة العربیة مثل 

مجاالت التغذیة والصحة وغیرھا، مبدیة تفاؤلھا بھذا اللقاء وھذه االتفاقیة التي ستخدم األمة العربیة. 
إلى ذلك تم التوقیع على اتفاقیة التعاون التي تھدف إلى دعم وتشجیع التعاون بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ومنظمة المرأة العربیة في 
المجاالت التي تخدم تحقیق أھدافھما المشتركة، حیث تم تحدید محاالت التعاون في تبادل برامج العمل والبیانات والمعلومات، والعمل على 
إعداد الدراسات واألبحاث التي تخدم قضایا المرأة الریفیة، تشجیع مشاركة المرأة في المشروعات اإلنتاجیة والعمل على خلق فرص دخل 
للمرأة الریفیة، تنظیم اللقاءات والدورات التدریبیة التي تستھدف بناء القدرات النسویة، والسعي إلى تقدیم االستشارات الفنیة وتبادل الخبرات 

بین الجانبین كلما كان ذلك ممكنًا .

ـٍخؤرهـخلَّخحمجلـخؤ�ر�خإلنت

جلٍحمخسـخؤسحلحمُّزـمـذ خحمـخلنتخمٍهـخ�ىالآلٌّـؤالسَّهـخلخـمـخؤَّ ُـخؤهخمرٌّ

استشعارًا من المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بأھمیة التوعیة المائیة في الوطن العربي فقد أعدت المنظمة مشروعًا متكامًال للتوعیة المائیة 
یتضمن تدریب مدربین حول التوعیة المائیة في كافة األقالیم العربیة وینفذ بتمویل مشترك بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وصندوق 
األوبك للتنمیة الدولیة والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (إیفاد) والمركز الدولي ألبحاث التنمیة بكندا. وقد تم في إطار ھذا المشروع تنفیذ 

ثالث دورات تدریب إقلیمیة في ثالث أقالیم جغرافیة في الوطن العربي بیانھا كما یلي :

حـجلٍحمطـسحلحمُّزـخلحلحمرقـمـعخألـخؤسَّهـخلخـ�ىالآلـخلنتخمئـخؤهخمرٌّـ– خنَّحمُّخـ30ت11ت9ت12ت2005 . خٍـ�

استھدفت ھذه الدورة التوعیة والتعریف وتبادل الخبرات بالموضوعات والجوانب المختلفة المتعلقة بالمیاه وإدارتھا في الدول العربیة بشكل 
عام ولدول إقلیم المشرق العربي بشكل خاص، وإعداد قیادات قادرة على التدریب ضمن برنامج إرشادي محدد ومتطور وذلك لتدعیم وتطویر 

العمل اإلرشادي المائي الزراعي في دول اإلقلیم.
وتضمن برنامج الدورة عرض فیلم وثائقي عن الوضع المائي في الوطن العربي من إعداد المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. كما تضمن 
محاضرات نظریة عن الوضع واألمن المائي في الوطن العربي واالستخدام الكفء والجوانب االقتصادیة للموارد المائیة وموضوعات متعلقة 
بترشید استخدام المیاه واستخدام المیاه غیر التقلیدیة والحصاد المائي والزراعة الملحیة إضافة إلى موضوعات إرشادیة في االتصال الجماھیري 
وأنماط التدریب والتدریب بالمشاركة وإعداد برامج إرشادیة، كما تطرق البرنامج إلى تجارب ومشاكل الدول المشاركة في ترشید استخدام 
المیاه وفي مجاالت إعداد وتنفیذ برامج التوعیة المائیة واإلرشاد الزراعي المتخصص، ومن خالل أنشطة الدورة تم عمل زیارات میدانیة 

ومشاھدات حقلیة حیث تمت زیارة محطة القنیطرة السوریة وزیارة أحد السدود ھناك، وزیارة محطة بحوث سرغایا الزراعیة السوریة.

ولقد شارك في ھذه الدورة خمسة عشر مشاركًا؛ بیانھم كما یلي:
- ضابط اتصال المشروع وثالثة مھندسین زراعیین من األردن.
- ضابط اتصال المشروع وثالثة مھندسین زراعیین من سوریا.

- مندوبا عن ضابط اتصال المشروع مھندسین زراعیین من العراق.

- ضابط االتصال وثالثة مھندسین زراعیین من فلسطین.

ثانیًا : دورة تدریب المدربین في مجال التوعیة المائیة إلقلیم شبھ الجزیرة العربیة ، دبي 10-2006/4/20 استھدفت ھذه الدورة التوعیة 
والتعریف وتبادل الخبرات بالموضوعات والجوانب المختلفة المتعلقة بالمیاه وإدارتھا في الدول العربیة بشكل عام ولدول شبھ الجزیرة العربیة  
بشكل خاص. وإعداد قیادات قادرة على التدریب ضمن برنامج إرشادي محدد ومتطور وذلك لتدعیم وتطویر العمل اإلرشادي المائي الزراعي 

في دول اإلقلیم.

وتضمن برنامج الدورة عرض فیلم وثائقي عن الوضع المائي في الوطن العربي من إعداد المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. كما تضمن 
محاضرات نظریة عن الوضع واألمن المائي في الوطن العربي واالستخدام الكفء والجوانب االقتصادیة للموارد المائیة وموضوعات متعلقة 
بترشید استخدام المیاه ورفع كفاءة استخدام المیاه واستخدام المیاه غیر التقلیدیة والحصاد المائي والزراعة الملحیة إضافة إلى موضوعات 
إرشادیة في االتجاھات السلوكیة وأنماط التدریب والتدریب بالمشاركة وإعداد برمج إرشادیة، كما تطرق البرنامج إلى تجارب ومشاكل الدول 
المشاركة في ترشید استخدام المیاه وفي مجاالت إعداد وتنفیذ برامج التوعیة المائیة واإلرشاد الزراعي المتخصص، ومن خالل أنشطة الدورة 
تم عمل زیارات میدانیة ومشاھدات حقلیة حیث تمت زیارة محطة األبحاث الزراعیة التابعة للمركز الدولي للزراعة الملحیة، وزیارة محطة 



الزراعية للتنمية العربية املنظمة إعداد

الشهرية اخلامس 2006النشرة اإلخبارية العدد

الزراعية للتنمية العربية املنظمة إعداد

الشهرية اخلامس 2006النشرة اإلخبارية العدد

6

العین. منطقة في المیاه ھذه تستخدم البحر ومزارع لمیاه تحلیة

یلي: بیانھم كما مشاركًا؛ وعشرین ستة الدورة في ھذه وشارك
اإلمارات. من زراعیین وثالثة مھندسین المشروع اتصال ضابط -

البحرین. من زراعیین مھندسین و المشروع اتصال ضابط -
السعودیة. اتصال المشروع مھندسین زراعیین من ضابط -

ُعمان. من زراعیین مھندسین وثالثة المشروع ضابط اتصال -
قطر. من مھندسین وثالثة المشروع ضابط اتصال -

الكویت. من زراعیین مھندسین وثالثة المشروع ضابط اتصال -

من الیمن. زراعیین مھندسین وثالثة المشروع اتصال ضابط -

. القاھرة 2006/5/11-1 – الوسطى المنطقة التوعیة المائیة إلقلیم مجال في المدربین تدریب دورة : ثالثًا

بشكل العربیة الدول في وإدارتھا بالمیاه المتعلقة المختلفة والجوانب بالموضوعات الخبرات وتبادل والتعریف التوعیة الدورة ھذه استھدفت
وتطویر لتدعیم وذلك ومتطور محدد إرشادي برنامج ضمن التدریب على قادرة قیادات وإعداد خاص. بشكل الوسطى المنطقة ولدول عام

اإلقلیم. دول الزراعي في اإلرشادي المائي العمل

كما تضمن للتنمیة الزراعیة. المنظمة العربیة إعداد من العربي الوطن في المائي الوضع وثائقي عن فیلم الدورة عرض وتضمن برنامج
المائیة وموضوعات متعلقة للموارد االقتصادیة والجوانب الكفء واالستخدام العربي الوطن في المائي واألمن الوضع نظریة عن محاضرات
الملحیة والزراعة السطحي الري وتطویر المائي والحصاد التقلیدیة غیر المیاه واستخدام المیاه استخدام كفاءة ورفع المیاه استخدام بترشید
إلى البرنامج تطرق كما إرشادیة، برمج وإعداد بالمشاركة التدریب والتدریب وأنماط السلوكیة االتجاھات في موضوعات إرشادیة إلى إضافة
المتخصص، الزراعي واإلرشاد المائیة التوعیة برامج وتنفیذ إعداد مجاالت وفي المیاه استخدام ترشید في المشاركة الدول ومشاكل تجارب
الري أسالیب تستخدم لمنطقة كمثال النوباریة منطقة زیارة حقلیة حیث تمت ومشاھدات میدانیة زیارات عمل تم الدورة أنشطة خالل ومن

التقلیدي. الحقلي الري تطویر ألبحاث كمثال الحقلیة وتجاربھا سخا بحوث محطة وزیارة الحدیثة
یلي: بیانھم كما مشاركًا؛ عشر ستة الدورة في ھذه وشارك

جیبوتي. من زراعیین ومھندسین المشروع اتصال ضابط عن مندوب • ·
من الصومال. زراعیین مھندسین وثالثة المشروع اتصال ضابط  • ·

من السودان. زراعیین مھندسین وأربعة المشروع ضابط اتصال • ·
مصر. من زراعیین وثالثةمھندسین اتصال المشروع ضابط • ·

خؤهخمر خؤوجمخ خؤيصَّط
مصر بجمھوریة بالقاھرة عقدت والتي الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العمومیة للجمعیة (29) الدورة إجتماعات فعالیات ھامش على
لتعزیز مسارات المنظمة وتوجھات الغذائیة العربیة حول الفجوة مفصًال المنظمة تقریرًا أصدرت 2006/5/24-20 الفترة خالل العربیة

العربیة. في المنطقة الغذائي األمن

استھالك  مستویات ملحوظًا في تحسنًا شھدت قد العربیة الدول أن توضح الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة بیانات إلى أن التقریر وأشار
%16 نحو بلغت بنسب السلع تلك من لإلستھالك الكمیات المتاحة ازدادت حیث ، بعام 2003 مقارنة 2004 في عام الرئیسیة الغذائیة السلع
بین الزیادة نسبة وتراوحت 6% للبطاطس. ونحو الدواجن للحوم %8 ونحو للخضر %12 ، ونحو 15% لألسماك ونحو النباتیة للزیوت

والفاكھة. ومنتجاتھا، واأللبان اللحوم، وجملة البقولیات، لسلع و %1.5 %4 نحو

السلع معظم من الذاتي االكتفاء في معدالت زیادات صاحبتھا قد لإلستھالك المتاح كمیات في الزیادات أن المنظمة بیانات وتوضح
السلع. تلك وإنتاجیة إنتاج في مستویات تحققت االیجابیة التي للتطورات نتیجة الغذائیة

مستوى على منھا الذاتي االكتفاء لنسب وفقًا الغذائیة السلع مجموعات من ثالث بین 2004 یمكن التمییز على بیانات عام واعتمادًا
الزیوت وتضم ، و %58 %31 التي تتراوح بین المنخفضة الذاتي االكتفاء معدالت ذات السلع األولى المجموعة تمثل العربي. الوطن

.(%58) والقمح محاصیل الحبوب (%56)، السكر (36%)، ومجموعة (%31) النباتیة



الزراعية للتنمية العربية املنظمة إعداد

الشهرية اخلامس 2006النشرة اإلخبارية العدد

الزراعية للتنمية العربية املنظمة إعداد

الشهرية اخلامس 2006النشرة اإلخبارية العدد

7

البقولیات وتضم ، %88 من 66% إلى نحو بین تتراوح التي المتوسطة الذاتي معدالت االكتفاء ذات الثانیة السلع المجموعة وتمثل
واللحوم الحمراء (%88). ،(%76) البیضاء واللحوم ،(%70) األلبان ومنتجاتھا ،(%66)

الفاكھة وتضم %103 من إلى أكثر %95 بین تتراوح التي الذاتي المرتفعة االكتفاء السلع ذات معدالت فتمثل الثالثة المجموعة أما
.(%103.3) واألسماك (%101) البطاطس ،(%99) الخضر ،(%95)

بیانات تشیر 2004 – 2003 عامي بین العربي الوطن مستوى على الغذائیة السلع فجوة وقیمة كمیة في بالتطورات یتصل وفیما
،%5.6 وبنسبة طن ملیون 42.2 نحو إلى ملیون طن 44.7 نحو من الحبوب لمجموعة محاصیل الفجوة كمیة انخفاض إلى المنظمة
في تصدیریًا فائضًا حققت البطاطس كما .%1.2 بنحو 1.4%، وللحوم الحمراء بنحو وللبقولیات بنحو %6.8، المكرر للسكر وانخفاضھا
بلغ تصدیریًا فائضًا األسماك وحققت طن، ألف 80 نحو مقداره 2003 عام في تجاري بعجز مقارنة طن ألف 76.6 بلغ نحو عام 2004
14.49 ملیار نحو من 2004 و 2003 عامي بین ازدادت قد الرئیسیة الغذائیة السلع فجوة قیمة فإن ذلك من وبالرغم طن. 94 ألف نحو
%25 نحو وھي تشكل %37.6 بنحو والدقیق قیمة فجوة القمح ازدیاد إلى ذلك بصفة أساسیة ویرجع دوالر. ملیار 16.05 نحو إلى دوالر
من %49 نحو تشكل وھي %12.2 بنحو الحبوب محاصیل مجموعة فجوة قیمة ازدادت كما الرئیسیة، الغذائیة السلع فجوة قیمة إجمالي من
قیمة إجمالي من %14 نحو تشكل وھى %41 النباتیة بنحو الزیوت فجوة قیمة أیضًا الرئیسیة، وازدادت الغذائیة السلع فجوة قیمة إجمالي
السلع فجوة تلك قیمة وتشكل .%7.5 بنحو المكرر السكر ویساھم %16 بنحو ومنتجـاتھا األلبان تساھم كما الغذائیة الرئیسیة. السلع فجوة
موازین وارداتھا تثقل التي بذلك تمثل السلع وھي ، 2004 عام في الرئیسیة الغذائیة قیمة فجوة السلع من % 86.5 نحو مجتمعة األربع

العربیة. الدول من العدید في المدفوعات

المستدامة التنمیة تحقیق أھمیة  على العربیة، المنطقة في الغذائي األمن مسارات لتعزیز الرئیسیة  المنظمة توجھات وتشتمل  ھذا
والجغرافیة األسریة المستویات على علیھ الحصول والتمكین من الغذاء وتبادل إنتاج وزیادة  الفقر، محاربة للموارد، الرشید واالستغالل 
زیادة مساھمتھ في حیث من الغذائي العربي لألمن أساسیة ركیزة یمثل الذي الزراعي تطویر االستثمار جھود السكانیة، وتكثیف والقطاعیة
العربي، في الوطن الزراعي االستثمار خرائط بناء قواعد المعلومات وتصمیم على جانب ھذا الدخول. العمل وزیادة فرص اإلنتاج وتوفیر
المنتجین بصغار واالھتمام الجافة، المناطق في نظم الزراعة وتطویر المیاه، ظل ندرة في الغذائي باألمن المتصلة البحوث الزراعیة وتنشیط
الوطن العربي التنمویة في الجھود ودعم الغذائیة، السلع الطوارئ من اإلستراتیجي ومخزون تطویر المخزون في واالستمرار الریفیة، والمرأة

الدول العربیة. في األمن الغذائي مسارات وتعزیز الزراعي القطاع تنمیة إلى یؤدي بما
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ومقاالتھم بأبحاثھم ساھموا  الذین لجمیع وتقدیرھا شكرھا تقدم  أن المجلة تود
ومجلتكم الصدور، من تمكنت لما لوالھا التي المواضیع تلك  المجلة، ھذه في
التنمیة بشؤون  تعني التي المجلة العربي) الوطن في والتنمیة (الزراعة 
القارئ وتعریف الزراعیة الثقافة لنشر تھدف والتي العربي الوطن في الزراعیة
العرب والباحثین المختصین من تأمل  ھي العربي وطنھ  في الزراعي القطاع بواقع

المجلة. في ومقاالتھم بأبحاثھم المشاركة
: التالیة بالمواصفات إلیھا المرسلة المواضیع تكون أن المجلة ترجو

أو شامال عربیا بحثا أو  رائدا مشروعا أو  زراعیة مشكلة المواضیع  تعالج أن v
. أخرى عربیة أقطار في تطبیقھ یمكن قطریا

وبدون واضح وبشكل (IBM) مرن قرص على مطبوعة المواضیع تكون أن v
للموضوع. الورقیة القرص مع النسخة یرفق أن وعلى أخطاء

باللغة العربیة . مكتوبا المرسل یكون الموضوع أن v
وملونة . أصلیة الموضوع أو المقالة مع المرفقة الصور تكون أن v

وجید . واضح بشكل مرسومة واألشكال الرسومات تكون v أن
صفحة . (15) عن المقال یزید ال v أن

التشجیعیة المكافأة إرسال من  لنتمكن كامال البریدي العنوان یوضع  أن v
. دوالر أمریكي 150 حدود في وھي علیھ،

التحریر. ھیئة إلیھا تستند خاصة معاییر حسب المقاالت نشر یتم v
المجلة ھذه لرفد  العربي  الوطن في والباحثین األخصائیین جمیع مشاركة ونأمل

القیمة. بمقاالتھم

والمواضیع للنشر، المقبولة غیر  المواضیع إعادة أو الرد على  ملزمة غیر التحریر ھیئة

فیھا. ینظر ال أعاله المذكورة المواصفات علیھا تنطبق ال التي

إعـــالن


