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أصدرت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي للعام 2005 
معدالت  في  الملحوظ  التحسن  أوضح  والذي 
بجانب  العربیة  الدول  الغذائیة في  السلع  استھالك 
الذاتي منھا ، األمر  التحسن في معدالت اإلكتفاء 
الغذائیة  الفجوة  تفاقم  من  الحد  إلى  أدى  الذي 
تخفیضھا  إلى  أدى  بل  الرئیسیة  الغذائیة  للسلع 
 2004 العام  في  دوالر  ملیار   16.01 نحو  من 
العام 2005  في  دوالر  ملیار  نحو 15.47  إلى 
أعداد  في  المتسارعـة  الزیادات  رغم  وذلك   ،
سكان الوطن العربي . وتأتي ھذه النتیجة للجھود 
األمن  مسارات  لدعم  المبذولة  والقومیة  القطریة 
وحجم  إنتاج  زیادة  الى  أدى  مما  العربي  الغذائي 
العربیة.  الدول  في  الغذائیة  السلع  من  المعروض 
تعرض  وھى  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  والمنظمة 
بتفصیل إحصائیات أوضاع األمن الغذائي العربي 
تتواصل  أن  لتأمل  التقریر  ھذا  في   2005 للعام 
األمن  مسارات  دعم  في  العربیة  الدول  جھود 
الحدیثة  التقانات  تطبیق  وخاصة  العربي  الغذائي 
التدریب  بقضایا  واإلھتمام  الزراعي  المجال  في 
إلى  الوصول  في  أمًال  البشریة  الموارد  وتنمیة 
تحقیق التنمیة الزراعیة المستدامة واألمن الغذائي 

لألمة العربیة.
للتنمیة  العربیة  المنظمة   تؤكد  وإذ 
الزراعیة على مضاعفة جھودھا لمواصلة إصدار 
أن  یسعدھا  وتطویره،  الھام  السنوي  التقریر  ھذا 
تعبر عن خالص شكرھا لكل الجھات ذات الصلة 
والشكر  التقریر،  ھذا  إعداد  في  المثمر  لتعاونھا 
اإلدارة  وخبراء   ، القطریة  للخبرات  موصول 
ھذا  إعداد  في  جھد  من  بذلوه  لما  للمنظمة  العامة 

التقریر .

واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب

1
 (البقیة صفحة 2)

سخمُّخمـخٍمجخهـخألُـخؤوجمخٌّـخؤهخمرٌّ

ـؤهخإلـ2005
خلحلُّخمـخؤهخإلـؤالآلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـ
َُّّإلـرحنُّخحمطـحم٨ـذقـلٌَّحمُّـصرَّسٌّ

ـ19ـ– 24ـت7ـت2006

معالي وزیر الزراعة في جیبوتي یستقبل معالي الدكتور المدیر العام

بناًء على الدعوة الكریمة الموجھة من معالي األستاذ/ عبد القادر كامل محمد 
وزیر الزراعة والتربیة الحیوانیة والصید البحري والمسئول عن الموارد المائیة 
بجمھوریة جیبوتي،  قام معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة 
الفترة 19–  جیبوتي خالل  إلى جمھوریة  بزیارة عمل رسمیة  الزراعیة  للتنمیة 
2006/7/24، رافقھ خاللھا السید المھندس/ محمد الناجي بن الشیخ مدیر إدارة 
التعاون الدولي بالمنظمة. وفي مستھل برنامج الزیارة استقبل معالي الوزیر، في 
مكتبھ بالوزارة، معالي الدكتور المدیر العام بحضور كل من سعادة األستاذ محمود 
جامع األمین العام للوزارة، والسید/ محمد موسى محمد ضابط إتصال المنظمة في 
جمھوریة جیبوتي،  حیث تم عقد لقاء رحب في مستھلھ معالي الوزیر بالضیف 
جیبوتي،  جمھوریة  لزیارة  الدعوة  تلبیتھ  على  الشكر  بخالص  لھ  وتوجھ  الكبیر 
وكذلك على اإلھتمام الذي یولیھ معالیھ للتعاون القائم بین المنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة ووزارة الزراعة بجمھوریة جیبوتي.من جانبھ توجھ معالي الدكتور سالم 
اللوزي بخالص الشكر والتقدیر إلى معالي الوزیر على ھذه الدعوة الكریمة، وعلى 
حسن اإلستقبال والضیافة، ثم قدم تنویرًا عن بعض مساھمات المنظمة في العمل 
بینھا  القائم  التعاون  لتطویر  المنظمة  إستعداد  الزراعي بجمھوریة جیبوتي، مبدیًا 
وبین وزارة الزراعة الجیبوتیة في مختلف مجاالت التنمیة الزراعیة، خدمة للقطاع 
إستعداد  العام  المدیر  الدكتور  معالي  أكد  كما  جیبوتي.   جمھوریة  في  الزراعي 
المنظمة، وبإعتبارھا بیت الخبرة العربي في المجال الزراعي، للمساھمة في تنفیذ 

المشاریع اإلنمائیة القائمة والمقترحة من قبل وزارة الزراعة الجیبوتیة.
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خسـخلحلُّخمـخؤهخإلـؤالآلَنآلؤخ

(بقیة حدث الشھر) واستعرض معالیھ األنشطة التي إقترحتھا المنظمة لتنفیذھا بجمھوریة جیبوتي إبتداءًا من النصف الثاني للعام الجاري 
(2006)، والتي تشتمل على مشاریع قطریة، إستشارات، تدریب الكوادر الزراعیة الجیبوتیة، وغیرھا. من جانب آخر قام معالي الدكتور 
المدیر العام ، والوفد المرافق لھ ، بزیارة میدانیة إلى بعض مشاریع اإلستصالح الزراعي بجمھوریة جیبوتي، حیث وقف على المزروعات 
القائمة بتلك المشاریع واستمع إلى شرح من المسئولین عن المعوقات التي تواجھ العمل فیھا، حیث قدم معالیھ بعض المالحظات والنصائح 
لإلستفادة منھا في تلك المشاریع. ومواصلة لزیاراتھ المیدانیة بجمھوریة جیبوتي، قام معالي الدكتور سالم اللوزي بزیارة لبعض المنشآت 
القائمة ذات الصلة بالعمل الزراعي، مثل مشروع تجمیع الماشیة من دول القرن األفریقي بقصد تصدیرھا إلى الدول العربیة األخرى،  ومیناء 
جیبوتي، والمنطقة الحرة، ومیناء الصید البحري. وفي ختام برنامج زیارتھ إلى جمھوریة جیبوتي، إلتقى معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر 
العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، بكل من معالي األستاذ أحمد دیني وزیر التشغیل والتضامن الوطني نائب الوزیر األول، ومعالي 
األستاذ/ محمود علي یوسف وزیر الشئون الخارجیة والتعاون الدولي،  حیث تم خالل اللقاء إستعراض ومناقشة مجاالت التعاون القائمة بین 
المنظمة وجمھوریة جیبوتي، وأشاد أصحاب المعالي الوزراء بالدور الكبیر الذي تقوم بھ المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في دفع وتطویر 
العمل الزراعي على نطاق الوطن العربي،  وإھتمامھا الخاص بتطویر الزراعة في جمھوریة جیبوتي.  وقد أبدى معالي الدكتور المدیر العام 

إستعداد المنظمة لمواصلة وتكثیف جھودھا لمساندة حكومة جیبوتي من أجل إرتقاء وتطویر الزراعة بكافة أنحاء الجمھوریة

ـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرخلحلُّخمـخؤهخإلـؤالآلَنآل
ُّالسٌّـألحلُّخمـهخإلـخلمتخمةـخؤهخمرٌّـؤالسَآلـخ�ىسمتخجلُّـمـخيخمُّخ

خعخم َّإلـ26ت7ت2006

قام معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، صباح یوم األربعاء الموافق 2006/7/26،  بزیارة 
إلى معالي األستاذ/ عبد العزیز خلف المدیر العام للمصرف العربي للتنمیة اإلقتصادیة في أفریقیا،  بمكتبھ في رئاسة المصرف بالخرطوم،  
رافقھ خاللھا كل من السید مدیر المركز العربي للدراسات واإلستشارات، والسید مدیر إدارة التعاون الدولي بالمنظمة. وفي مستھل اللقاء قدم 
معالي الدكتور سالم اللوزي التھاني إلى معالي األستاذ عبد العزیز خلف، بمناسبة تولیھ لمنصبھ الجدید مدیرًا عامًا للمصرف العربي للتنمیة 
اإلقتصادیة في أفریقیا،  متمنیًا لھ التوفیق والنجاح في مھامھ الجدیدة.  كما تم خالل اللقاء استعراض ومناقشة مجاالت التعاون القائمة بین 
المنظمة والمصرف، خاصة فیما یتعلق باألنشطة التعاقدیة ( دراسات الجدوى والمشاریع التنمویة) التي قامت المنظمة بتنفیذھا أو اإلشراف 
على تنفیذھا في الدول األفریقیة بتمویل من المصرف العربي للتنمیة اإلقتصادیة في أفریقیا.  كذلك تدارس الجانبان سبل تعزیز تلك العالقات 

وتوطید أواصر التعاون خدمة ألھداف المنظمة والمصرف، لما فیھ خیر األمتین العربیة واألفریقیة.

ألجيخهحلخـ� هخألخـ� خؤحلئسَّحمـغآلحلـغآلَّجلـخعَخْـُّجلّــخؤجيآلـألحلُّخمخـ�
ؤالآلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـ

خعخم َّإلـ27ت7ت2006

في إجتماع موسع برئاسة معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، وبحضور السادة المستشار الفني 
للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة والسادة مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام والوحدات بالمنظمة، تم عقده في قاعة ھیئة اإلدارة العامة برئاسة 
المنظمة بالخرطوم صباح یوم الخمیس الموافق 2006/7/27، رحب معالي الدكتور المدیر العام بسعادة الدكتور محمد محمود الحنان المدیر 
العام المساعد المنتخب للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة والذي سیباشر مھام منصبھ إعتبارًا من تاریخ 2006/8/1.  وأوضح معالي المدیر 
العام بأن الدكتور الحنان معروف لدى الجمیع بإسھاماتھ في العدید من دراسات المنظمة وبعملھ في عدد من المواقع الھامة في دولة المقر كان 
آخرھا تقلده  لمنصب وكیل وزارة الزراعة والغابات بجمھوریة السودان، وقد رشحتھ حكومة السودان لیتولى ھذا المنصب حیث حظي بثقة 
أصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول العربیة خالل إجتماعات الدورة (29) للجمعیة العمومیة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة والتي 
عقدت بالقاھرة بجمھوریة مصر العربیة خالل الفترة 20-2006/5/24.  وأوضح معالي المدیر العام في اإلجتماع المھام واألنشطة التي تقوم 
بھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة كبیت للخبرة في المجال الزراعي بالوطن العربي وتعدت ھذا النطاق لتشمل دوًال في القارة األفریقیة. 

وتمنى معالیھ للدكتور الحنان التوفیق في مھامھ الجدیدة ومؤكدًا بأنھ سیجد كل التعاون من قبل العاملین بالمنظمة.
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خإلنت�ـخألُـخؤوجمخٌّـٍخؤسئخألالـخؤحنحمخهٌّ

وبعد آدائھ للقسم تقدم الدكتور الحنان بالشكر والتقدیر لمعالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة على 
تزكیتھ لھ لھذا المنصب كما تقدم بالشكر والتقدیر ألصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول العربیة على إنتخابھ لھذا الموقع. وأوضح 
أن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تجسد وبحق الوحدة العربیة التي تسعى لھا األمة.  وتمنى للمنظمة كل التوفیق والنجاح وھي تحتضن 

مجموعة من العلماء العرب وأكد على ضرورة التعاون والتنسیق لتحقیق التنمیة الزراعیة التي تعمل من أجلھا المنظمة.

سخمُّخمـخٍمجخهـخألُـخؤوجمخٌّـخؤهخمرٌّ
ؤهخإلـ2005

في إطار اھتمام المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بمتابعة ورصد وتحلیل تطورات أوضاع األمن الغذائي في الوطن العربي،  قامت المنظمة 
مؤخرًا بإصدار تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005، والذي یمثل اإلصدارة السابعة عشرة من سلسلة اإلصدارات السنویة التي 
یعدھا الجھاز الفني بالمنظمة بناًء على قرار المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لجامعة الدول العربیة، وتنفیذًا لقرارات أصحاب المعالي وزراء 
الزراعة في الدول العربیة أعضاء الجمعیة العمومیة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة الموقرة. وفي تقدیمھ لھذه اإلصدارة الھامة، أشار معالي 
الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، إلي إرتباط أھمیة التقریر السنوي ألوضاع األمن الغذائي العربي باألھمیة 
التي تمثلھا قضیة األمن الغذائي في الوطن العربي، والتي برز اھتمام الدول العربیة بھا منذ منتصف السبعینات من القرن الماضي بعد أزمة 
الغذاء العالمیة،  حیث كرست الدول العربیة طاقاتھا وإمكانیاتھا لتأمین مستویات مناسبة من الغذاء للمواطن العربي، مشیرًا إلى أن العدید 
من األنشطة والبرامج الدراسیة البحثیة،  والمشروعات التنفیذیة التي تتعاون المنظمة في إعدادھا وتنفیذھا مع الدول العربیة تستھدف تحقیق 
األمن الغذائي العربي، وتھتم بمجاالت إتاحة الغذاء، نوعیة وسالمة الغذاء، تداول وتوزیع الغذاء،  وإمكانیة الحصول علیھ بإستمرار. كما 
أشار معالي الدكتور اللوزي،  في تقدیمھ لتقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005،  أنھ وفي إطار التحدیث المستمر لھذه اإلصدارة، 
وتمشیًا مع توجھات التحدیث والتطویر في برامج عمل المنظمة،  فقد تم تطویر إعداد ھذا التقریر لیتم إصداره من جزئین أساسیین، یتناول 
الجزء األول مؤشرات األمن الغذائي العربي، شاملة مؤشرات المعروض من السلع الغذائیة في الوطن العربي، ومنھا األرقام القیاسیة لإلنتاج 
العربي من الغذاء، واألرقام القیاسیة إلنتاج المجموعات الغذائیة الرئیسیة، والتطورات في تجارة تلك المجموعات، ومؤشرات استھالك الغذاء 
ومنھا المتاح لالستھالك من السلع الغذائیة، ومتوسطات نصیب الفرد منھا والفجوة الغذائیة ومعدالت اإلكتفاء الذاتي.  فیما یتناول الجزء الثاني 
القضایا الرئیسیة المرتبطة بتحقیق األمن الغذائي العربي والجھود القطریة والقومیة المبذولة لدعم مساراتھ في الوطن العربي، إضافة إلى 
دور القطاع الخاص والشركات والمشروعات الزراعیة في تحقیق األمن الغذائي العربي. وبقراءة سریعة ألھم مؤشرات تقریر أوضاع األمن 
الغذائي العربي لعام 2005، نجد أن الصورة العامة لمؤشرات أوضاع األمن الغذائي في الوطن العربي لعام 2005،  قد أوضحت التحسن 
الملحوظ في معدالت استھالك السلع الغذائیة، بجانب التحسن في معدالت اإلكتفاء الذاتي منھا، األمر الذي أدى إلى الحد من تفاقم الفجوة 
الغذائیة للسلع الغذائیة الرئیسیة، بل أدى إلى تخفیضھا من نحو 16.01 ملیار دوالر في عام 2004، إلى نحو 15.47 ملیار دوالر عام 
2005، ذلك رغم الزیادات المتسارعة في أعداد سكان الوطن العربي.  وقد جاء  ذلك نتیجة الجھود القطریة والقومیة المبذولة لدعم مسارات 

األمن الغذائي العربي، والتي نجحت إلى حد كبیر في زیادة إنتاج وحجم المعروض من السلع الغذائیة في الدول العربیة.
ھذا ویمثل تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي، وثیقة ھامة لكل الجھات ذات الصلة بموضوع األمن الغذائي العربي، نسبة لما یمكن أن یساھم 
بھ في رصد كافة المتغیرات والقضایا المرتبطة بتحقیق األمن الغذائي في الوطن العربي، وما یساعد على تفعیل الجھود المبذولة على المستویات 

القطریة والمستوى القومي لتعزیز مسارات األمن الغذائي العربي.
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ـٍخؤرهـخلَّخحمجلـخؤ�ر�خإلنت

ـذسخضزـخخن٦جلخجلـسئاليـخؤهآلالـضَّألـاس�َُّّخمـخخنخؤٍحمنب
ألخِـخؤخمّــهالـمجَّـخؤس�َّحمخسـخ٠الـٍخؤحلٍؤا

تونس : 2006/6/22-20
برعایة كریمة من معالي األستاذ محمد الحبیب الحداد وزیر الفالحة والموارد المائیة بالجمھوریة التونسیة ، عقدت المنظمة العربیة 
للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع وزارة الفالحة والموارد المائیة التونسیة ورشــة عمل حول "تطویر أسالیب استرداد تكلفة إتاحة میاه الري على 

ضوء التطورات المحلیة والدولیة" ، وذلك بمدینة تونس، عاصمة الجمھوریة التونسیة، خالل الفترة 2006/6/22-20 .

 وفي حفل إفتتاح فعالیات ورشة العمل ألقى معالي األستاذ محمد الحبیب الحداد، وزیر الفالحة والموارد المائیة بالجمھوریة التونسیة، 
كلمة أشاد فیھا بالجھود التي تبذلھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في مجال المحافظة على المـوارد المائیة، وإدراجھا لمحور المیاه ضمن  
المحاور الرئیسیة الستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة للعقدین القادمین . كما تطرق معالیھ في كلمتھ الى الوضع المائي في تونس متطرقًا 

إلى بعض المالمح  من التجربة والسیاسة المائیة التونسیة. 

كما ألقى معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة كلمة في حفل إفتتاح ورشة العمل ، رحب في 
مستھلھا بالضیوف والمشاركین في ھذه الورشة، وأشاد معالیھ بالتجربة التونسیة في مجاالت المیاه وإدارتھا ، مشیرًا الى الوضع الحرج 
في ضوء  وترشیدھا  المیاه  استخدام  كفاءة  لرفع  الالزمة  التدابیر  اتخاذ  أھمیة  على  ومؤكدًا  العربي،  الوطن  في  المیاه  على  الطلب  وتنامي 

المستجدات العالمیة والدولیة. كما أشار معالي الدكتور اللوزي الى جھود المنظمة في ھذا المجال، وعلى أھمیة ھذه الورشة.

 ھذا وقد جاء تنفیذ ھذه الورشة نسبة لزیادة االھتمام بموضوع كفاءة الري مع تزاید االھتمام بقضیة األمن الغذائي والمائي في المنطقة 
العربیة، ولمتابعة التغیرات التي طرأت على مفاھیم وسیاسات ادارة واستخدام الموارد المائیة، اضافة الى تباین أسالیب ومناھج استرداد تكلفة 

إتاحة میاه الري فیما بین الدول ، مما یتطلب اإلطالع على التجارب وتبادل الخبرات.

 واستھدفت ھذه الورشة في المقام األول عرض نتائج دراسة تطویر أسالیب استرداد تكلفة إتاحة میاه الري على ضوء التطورات 
المحلیة والدولیة، التي قامت بھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، والسیاسات المقترحة وآثارھا ومتطلباتھا في حالة التطبیق.

 ھذا إضافة الى تحدید الرؤي المستقبلیة لسیاسات دعم وتسعیرة المیاه المتاحة للري، وتعزیز جھود الدول العربیة الرامیة الى التوجھ 
نحو أسالیب أكثر مناسبة السترداد تكلفة إتاحة میاه الري.

 وقد شارك في أعمال ھذه الورشة تسعة عشر مشاركًا یمثلون ست عشرة دولة عربیة ، واشتملت محاورھا على عدد من الموضوعات 
الرئیسیة من أھمھا تطورات العرض والطلب المائي في الوطن العربي والتطورات المستقبلیة المتوقعة، التطورات الدولیة والمحلیة المتعلقة 
بالسیاسات  االقتصادیة والزراعیة وانعكاساتھا على ادارة الموارد المائیة، مناھج وأسالیب استرداد  تكلفة میاه الري وسیاسات تسعیر المیاه 

وأھمیتھا االقتصادیة واالجتماعیة ، والسیاسات المقترحة لتقدیر تكلفة إتاحة میاه الري وآثارھا التطبیقیة المحتملة ومتطلبات التطبیق.

 وفي ختام فعالیات ورشة العمل، ومن خالل المناقشات العلمیة والعملیة حول مختلف الموضوعات والقضایا التي طرحت خالل 
الورشة، خرج المشاركون بمجموعة من التوصیات الھامة أكدت في مجملھا على ان الماء ثروة وطنیة تنمویة یستوجب المحافظة علیھا 
وترشید استغاللھا ، لذا فیجب تطبیق التشریعات والسیاسات التي تؤدي الى الحفاظ على ھذه الثروة، كما نادت التوصیات بأن یصاحب تطبیق 
منھج كلفة إتاحة میاه الري حزمة من السیاسات واإلجراءات تأخذ بعین االعتبار الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة. ھذا إضافة إلى عدد من 

التوصیات الھامة المتعلقة بترشید استخدام المیاه والمحافظة  علیھا ، مع التطبیق السلیم والمتوازن لسیاسة كلفة إتاحة میاه الري.

صـخخبسرخحمـٍس�َُّّخمـألمتيَّيآلـإلسخـؤسـخؤهآلالـخؤَّألضال
ـخؤهخمر�َنبخمخسـحممبحلـخؤسمتضخمـمـخلأل

خعحنخخمـ8ت10ت7ت2006
الشعبیة،  الدیمقراطیة  الجزائریة  بالجمھوریة  الریفیة  والتنمیة  الفالحة  وزیر  بركات  السعید  الدكتور  لمعالي  الكریمة  الرعایة  تحت 
عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة الجزائریة، حلقة عمل قومیة لتقییم نتائج إختبار وتطویر 
مصفوفة مؤشرات رصد التصحر في المنطقة العربیة،  وذلك بمدینة الجزائر العاصمة خالل الفترة 8-2006/7/10. وقد ھدفت ھذه الحلقة 
إلى تعزیز الجھود العربیة لرصد وتقییم ومكافحة التصحر في المنطقة العربیة، إضافة إلى تبادل اآلراء والخبرات في مجال تطبیق مؤشرات 
التصحر، وإطالع خبراء الدول العربیة على نتائج مشاریع تطبیق مؤشرات رصد التصحر في الدول العربیة المختارة وإیجاد آلیات للتعاون 
واالستفادة من خبرات الدول العربیة في مجال رصد ومكافحة التصحر. وشارك في فعالیات ھذه الحلقة نخبة من المختصین العرب یمثلون 
(14) دولة عربیة، إضافة إلى ممثلین عن جامعة الدول العربیة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة.  وقد ناقش 
المشاركون خالل أربع جلسات عمل جملة من المواضیع والمحاور الرئیسیة من أھمھا موقف التصحر في المنطقة العربیة وبرامج مكافحتھ، 
مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي،  النتائج األولیة لتطبیق مؤشرات رصد التصحر المقترحة من المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،  
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ومقترحات تطویر وتنسیق التعاون واإلستفادة من التجارب المطروحة على المستویین القطري والقومي.  ھذا وقد تمخضت أعمال ھذه الحلقة 
عن مجموعة من التوصیات من أھمھا التأكید على مشاركة نقاط اإلتصال لالتفاقیة الدولیة لمكافحة التصحر (UNCCD) في األنشطة العلمیة 
والتقنیة الخاصة بمواضیع التصحر وتدھور األراضي،  إیجاد آلیات في الوزارات المعنیة والمنظمات العربیة المتخصصة تسمح باالستمرار 
في المتابعة والتقییم لمصفوفة مؤشرات رصد التصحر المقترحة من المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، اإلستفادة من تجربة المنظمة العربیة 
للتنمیة الزراعیة في ضوء النتائج األولیة لتطبیق مصفوفة مؤشرات رصد التصحر في األنماط الثالثة التي تم تنفیذھا،  وإیالء األولویة لعمل 

المنظمات العربیة المتخصصة للعمل البحثي والمیداني في الدول العربیة فیما یختص بالتصحر وتأھیل األراضي المتدھورة.

خؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخ�ىالآلـــمـعخألـسنتجتمنـخألخمخيفـخ٨خؤ
ـخؤهرخخنـ– خلخمئحنـخؤحلٍؤٌّـؤ٨خؤـ

ـلٌَّحمُّـألمتخمـخؤهخمرـ16ـ– 20ت7ت2006

في إطار إتفاقیة التعاون الموقعة بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  والمركز الدولي لألسماك، عقدت المنظمة العربیة للتنمیة 
أمراض  تشخیص  مجال  في  إقلیمیة  تدریبیة  دورة  العربیة،  مصر  جمھوریة   – بالعباسة  لألسماك  الدولي  المركز  مع  بالتعاون  الزراعیة 

األسماك، بمقر المركز وذلك خالل الفترة 2006/7/20-16 .

 وتجئ مبررات تنفیذ ھذه الدورة التدریبیة بغرض الحفاظ على الثروة السمكیة باعتبارھا من الموارد الھامة التي تحقق إكتفاًء ذاتیًا 
لتقانات  التطبیقیة  بالجوانب  المعرفي  واإللمام  المستزرعة  األسماك  تصیب  التي  والطفیلیات  األمراض  معرفة  وضرورة  العربي،  للوطن 

تشخیص مسبباتھا،  إضافة إلى نقص الكوادر العربیة العاملة في مجال تشخیص أمراض األسماك. 

العاملین في مجال تشخیص  العربیة واستدامتھا، ورفع كفاءة  المنطقة  السمكیة في  الثروة  إلى حمایة  التدریبیة  الدورة   وقد ھدفت 
أمراض األسماك، ودعم المراكز والمختبرات العاملة في مجال أمراض األسماك بالكوادر المدربة على أحدث التقنیات التشخیصیة، حیث 
اشتملت محاور الدورة التدریبیة على عدد من المحاضرات النظریة والتطبیقات العملیة والزیارات المیدانیة،  تناولت جملة من المواضیع 
الرئیسة من أھمھا التعریف بأھم أمراض األسماك في المنطقة العربیة وآثارھا اإلقتصادیة، طرق أخذ العینات وتجھیزھا للفحص وأسالیب 
العزل،  التلوث البیئي وأثره على صحة األسماك، التعریف بأمراض األسماك التي تسببھا الفیروسات والتي تسببھا البكتریا وكذلك التي تسببھا 

الفطریات وطرق عالجھا، إضافة إلى أمراض سوء التغذیة لألسماك. 

كما تم إعداد مشروعات عمل من قبل المتدربین تناولت مجاالت إنشاء شبكة وطنیة ألمراض األسماك، وضع خطة لتطبیق صحة 
األسماك لمشروع استزراع سمكي یستھدف السوق المحلي والتصدیر،  وتجھیز معمل لتشخیص أمراض األسماك. ھذا وقد إستفاد من ھذه 
الدورة التدریبیة عدد (18) متدربًا من العاملین في مجال أمراض األسماك بوزارات الزراعة والثروة السمكیة والحیوانیة یمثلون (16) دولة 

عربیة.

خإلنت�ـخؤسحلحمُّزـٍخؤسخًالـ

ـٍهٌّـخلخمخطـخؤخمُّيـضَّألـسَآلُّـخؤ�خمخؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّر
ـر�خمئـألئخيضـألخميفـخ�ُّحلجن
َآلـخؤُّـ– خعآلٌَّحممبَهخ

المناعة  التدریبیة الخاصة بتنمیة الوعي لدي المرشدات الزراعیات بمكافحة مرض نقص  الیمنیة الدورة  عقدت بصنعاء بالجمھوریة 
المكتسب (اإلیدز) لدى المرأة الریفیة والتي نظمتھا وزارة الزراعة والري والمجلس الوطني للسكان  - وحدة مشروع اإلیدز بالتعاون مع 

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
 وشـاركت في الدورة وعلى مدى خمسة أیام (24) مرشـدة زراعیة من محافظات األمانة، عدن ، لحج، تعز الحدیدة ، أب ، صعدة 

، حجة ، مأرب، الجوف ، أبین ، ذمار.
 وفي ختام الدورة أكد الدكتور جالل ابراھیم فقیرة وزیر الزراعة والري أن المرأة الریفیة في الیمن ھى صمام األمن الغذائي في المجتمع 
، ولذا یجب تحصینھا من كثیر من األشیاء التي یمكن أن تحد من أداء مھامھا الریفیة مشیرًا إلى أھمیة المرأة بشكل عام في المجتمعات فھي 

المربیة، وھي التي تدیر المنزل وتؤمن الغذاء فالمرأة في المجتمعات العربیة ال تمثل نصف المجتمع فحسب بل كل المجتمع .
وقال وزیر  الزراعة : إن دعم  المرأة ھو دعم ألنفسنا وكلما ارتقت المرأة كلما إرتقینا معھا.

 وألقیت كلمتان من قبل السید عبد  اهللا عبد الكریم العرشي المدیر  التنفیذي لوحدة مشروع اإلیدز والسیدة نوریة البدح مدیر عام  إدارة 
المرأة الریفیة بوزارة الزراعة والري أكدا خاللھا على أھمیة ھذه الدورة خاصة وأنھا تستھدف المرأة الریفیة التي تمثل شریحة كبیرة ألن 
أغلب المجتمع الیمني ریفي، مشیرین إلى ما یقع على عاتق المتدربات في التوعیة من أخطار المرض في أوساط المجتمعات المحلیة لمنع 
انتشار ھذا المرض الخطیر .ومنوھین بالدور الذي تقوم بھ وزارة الزراعة والري في التوعیة المستمرة بالتعاون والتنسیق مع المجلس الوطني 

للسكان حول خطورة ھذا المرض وسبل الوقایة منھ .
 كما ألقى المھندس سلیمان العواجي رئیس مكتب المنظمة العربیة للتنمیة  الزراعیة بصنعاء كلمة أكد فیھا اھتمام مدیر عام المنظمة 
للثروة  العابرة  باألمراض  الخاصة  االجتماعات  الماضي خالل مشاركتھ في  العام  للیمن  منذ زیارتھ  الدورة  بھذه  الزراعیة  للتنمیة  العربیة 

الحیوانیة للمنسقین الوطنیین من الوطن العربي بصنعاء.
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خإلنت�ـخؤحلحمخخنخسـٍخخنسنتخحمخس

ُّــمـعخألـخلخمخهٌّـؤمتخ٣ـئَّخجلحمـخنَّحمه ـخجلٍحمطـسحلحمُّر
خلوخمزـ2ت16ت7ت2006

في إطار التعاون المستمر بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة والمؤسسات التمویلیة واإلنمائیة الدولیة واإلقلیمیة ، قامت المنظمة العربیة 
للتنمیة الزراعیة، وبتمویل من (اإلیفاد IFAD) ، بتنفیذ دورة تدریبیة في مجال المراعي لصالح (20) متدربا سوریا من العاملین في مجال 
المراعي، ومن مدراء فرع  مكتب مشروع تنمیة البادیة في العدید من المناطق بسوریا. وقد اھتمت  الدورة برفع مستوى وكفاءة المتدربین 
في مجال المراعي، كما اھتمت برفع كفاءة المتدربین في مجال تحسین وصیانة المراعي. وقد اطلع المتدربون على الخبرة المغربیة الرائدة 

في مجال المراعي بصفة عامة من خالل بعض الجوالت المیدانیة لمناطق رعویة وبیئیة متنوعة بالمغرب.

خسـمبضيؤخ

خلحلُّخمـخؤهخإلــُّحلؤٌّـرسمتخمفخسـمبضيـ
ـخؤهخمرضَّألـخؤيصَّطـخؤوجمخ

أدلى معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام  للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، بتصریح صحفي إلى صحیفة الدستور األردنیة أوضح 
فیھ ان المؤشرات العامة التي صدرت في تقریر المنظمة حول أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005  تشیر إلى أن  أوضاع األمن الغذائي 
العربي في العام الماضي قد أوضحت وجود تحسن ملحوظ في معدالت استھالك السلع الغذائیة، بجانب التحسن في معدالت االكتفاء الذاتي 

منھا .

وأشار الى ان ھذا األمر قد أدى الى الحد من تفاقم الفجوة الغذائیة للسلع الغذائیة الرئیسیة ، بل أدى إلى تخفیضھا من نحو "16.1" ملیار 
دوالر في عام 2004 إلى نحو 15.47 ملیار دوالر في العام 2005 ، وذلك  رغم الزیادة المتسارعة في أعداد سكان الوطن العربي.

مشیرًا إلى إن ما تم التوصل إلیھ یأتي نتیجة الجھود القطریة والقومیة المبذولة لدعم مسارات األمن الغذائي العربي والتي نجحت الى 
حد كبیر في زیادة انتاج وحجم المعروض من السلع الغذائیة في الدول العربیة.

إصدار  أھمیة  ارتباط  أن  الصحفي  تصریحھ  في  اللوزي  سالم  الدكتور  معالي  وأكد  
التي  األھمیة  منطلق  من  یأتي  العربي  الغذائي  األمن  بأوضاع  للمنظمة  السنوي  التقریر  
یمثلھا األمن الغذائي في الوطن العربي ، والذي برز اھتمام الدول العربیة فیھ منذ منتصف 
السبعینات من  القرن الماضي بعد أزمة الغذاء العالمیة ، حیث كرست الدول العربیة طاقاتھا 

وإمكانیاتھا لتأمین مستویات مناسبة من الغذاء للمواطن العربي.
التي  التنفیذیة  المحلیة والمشروعات   الدراسیة  العدید من األنشطة والبرامج  وقال إن 
تتعاون المنظمة في إعدادھا وتنفیذھا مع الدول العربیة تستھدف تحقیق األمن الغذائي ، كما 
وإمكانیة   ، الغذاء  وتوزیع  وتداول   ، الغذاء  ونوعیة وسالمة   ، الغذاء  إتاحة  بمجاالت  تھتم 
الحصول علیھ باستمرار . وتطرق معالي الدكتور سالم اللوزي إلى آلیة التحدیث المستمر 
من  إصداره  لیتم  التقریر  ھذا  إعداد  تطویر  تم  انھ  الى  مشیرا   ، المنظمة  بھا  تقوم  التي 
جزئین أساسیین یتناول الجزء األول منھ مؤشرات األمن الغذائي العربي، شاملة مؤشرات 
العربي  لإلنتاج  القیاسیة  األرقام  ومنھا   ، العربي  الوطن  في  الغذائیة  السلع  من  المعروض 
من الغذاء ، واألرقام  القیاسیة إلنتاج المجموعات الغذائیة الرئیسیة والتطورات في تجارة 
 ، الغذائیة  السلع  من  لإلستھالك  المتاح  ومنھا  الغذاء  استھالك  المجموعات ومؤشرات  تلك 

ومتوسطات نصیب الفرد منھا والفجوة الغذائیة واالكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن الجزء الثاني یتناول القضایا الرئیسیة المرتبطة بتحقیق األمن الغذائي العربي والجھود القطریة والقومیة المبذولة لدعم 

مساراتھ في الوطن العربي ، إضافة إلى دور القطاع الخاص والشركات والمشروعات الزراعیة في تحقیق األمن الغذائي العربي.
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خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر خلَنآل
ٍُّلخ هخؤ�ر خلَّخحمجل سَآل عخأل ظحلجل
خعَّّــٍألئخيضـخؤسمتضخم ٍخؤسََّه خؤر
ؤ�رحلخهـخؤهالآلٌّ عخحنسٌخ ألَّمجَّهخ�
2006 ؤهخإل خؤحنحمخهٌّ خ١خأل م

برنامجھا السنوي وضمن العرب، والباحثین الزراعیین الزراعیة البحوث بتشجیع للتنمیة الزراعیة العربیة المنظمة إطار إھتمام في
ذات متمیزة فكریة معرفة من تضیفھ بما تعالجھ المجال الذي في العلمیة الریادة والتي لھا ، والمبتكرة الزراعیة األصیلة البحوث لتشجیع
العادیة في دورتھا الموقرة، للتنمیة الزراعیة العربیة للمنظمة العمومیة الجمعیة عن الصادر رقم (10) القرار على ، وبناًء تطبیقیة طبیعة
جائزة مجال تحدید تم فقد ، 2006/5/24-20 الفترة خالل العربیة مصر جمھوریة القاھرة – بمدینة انعقدت التي  والعشرین ، التاسعة
وحمایة البیئة والتنوع الحیوي الطبیعیة "تنمیة الموارد مجال تتناول أن تقرر حیث لعام 2006 الزراعي المجال لإلبداع العلمي في المنظمة

التصحر". ومكافحة

البیئة العمل على حمایة العربیة، وضرورة الدول في الطبیعیة الموارد بمجال االرتقاء ألھمیتھ في نسبة الموضوع ھذا اختیار تم وقد
مباشرة والمؤثرة بصورة الھامة المواضیع من الموضوع ھذا یعتبر حیث العربیة، الدول في التصحر ومكافحة الحیوي على التنوع والمحافظة

العربیة. الزراعیة التنمیة على

المتقدمین  الباحثین أو الباحث یكون أن أھمھا من ، الجائزة لنیل للتقدیم الشروط من جملة الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة حددت  وقد
مالیة دون استحقاقھم جوائز البحث ، فریق العرب ضمن مع الباحثین باحثین أجانب ویسمح بمشاركة مواطني الدول العربیة، الجائزة من لنیل

أمریكي. دوالر ألف وعشرین اثنین للباحثین الثالث للجوائز المالیة القیمة حیث تبلغ العرب، الباحثین لتشجیع والتي تخصص

لنیل المقدم البحث یكون أن الزراعي، المجال في العلمي لإلبداع الزراعیة للتنمیة المنظمة العربیة جائزة التقدیم لنیل شروط تشتمل كما
وأن ، تنمویة مشروعات عن البحوث الناتجة تقبل ، كما المحكمة المتخصصة المجالت العلمیة إحدى في للنشر مقبوًال أو منشورًا الجائزة

سنوات. أكثر من خمس إنجازه على البحث لم یمض یكون
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خؤحنحمخهق ٍخؤرخضشق ؤالآلجتسمتق جلهَّط
ٍطَّشٌآل كخسٌآل ؤالآلجيجبخًآل

م
خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ م ـٍخؤسَآلخؤحنحمخه عال

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


