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يسسخضخ
خؤشخمٍطـخؤجيآلئـجلهخألـؤألُـ

خؤوجمخٌّـخؤهخمرٌّ
القطاعات  من  السمكیة   الثروة  قطاع  یعتبر 
العربي،  القومي  اإلقتصاد  في  الواعدة  األساسیة 
الغذائیة  المصادر  من  األسماك  تعتبر  حیث 
في  العربي  المواطن  علیھا  یعتمد  التي  الرئیسیة 
الدول  من  كبیر  عدد  اعتماد  الى  إضافة   ، غذائھ 
الغذاء ضمن  لتوفیر  األسماك  قطاع  العربیة على 
المنتجات الغذائیة األساسیة في تلك الدول . ومن 
المنتجات  أن  باالھتمام  الجدیرة  المالحظات 
السمكیة تعتبر من أعلى المنتجات الغذائیة الرئیسیة 
التي تحققت فیھا معدالت اكتفاء ذاتي مرتفعة في 
العدید من الدول العربیة ، وصلت في البعض منھا 
الى حوالي 117%، كما نجد أن  المیزان التجاري 
المستوى  على  تصدیریًا  فائضًا  قد حقق  لألسماك 
العام في الوطن العربي بلغت قیمتھ اإلجمالیة عام 
ازداد  كما   ، دوالر  ملیون   900 حوالي   2005
المنتجات   من  العربي  الفردي  االستھالك  معدل 
عام  الى   2000 عام  من  الفترة  خالل  السمكیة 
كیلو   11.4 الى  جرام  كیلو   8.6 من   2005
جرام ، األمر الذي یؤكد اھتمام الدول العربیة بھذا 
القطاع الحیوي الھام ، ویتطلب كذلك بذل المزید 
من  التصدیریة  الفوائض  لزیادة حجم  الجھود  من 
األسماك في الدول العربیة باستغالل كل الطاقات 

اإلنتاجیة المتاحة.
للتنمیة  العربیة  المنظمة  اھتمام  إطار  وفي 
الوطن  في  السمكیة  الثروة  بقطاع  الزراعیة 
العربي ، تم إنشاء لجنة دائمة متخصصة لألسماك 
واألحیاء المائیة ضمن الھیكل التنظیمي للمنظمة ، 
العمومیة ومجلسھا  تنفیذًا لقرارات جمعیتھا  وذلك 
التحدیث  برنامج  إطار  وفي   ، الموقرین  التنفیذي 
الشھر  ھذا  شھد  وقد  المنظمة.  لعمل  والتطویر 
المملكة  بمدینة عمان حاضرة  اللجنة  اجتماع ھذه 
المجلس  لقرار  تنفیذًا  وذلك   ، الھاشمیة  األردنیة 
التنفیذي الموقر في دورة انعقاده رقم (31) التي 
العربیة  مصر  بجمھوریة  القاھرة  بمدینة  انعقدت 
الى  دعا  الذي   ، الفترة 2007/5/16-15  خالل 
سبل  في  للنظر  اللجنة  ھذه  إجتماع  تخصیص 
المصالح  یخدم  بما  وعضویتھا  مھامھا  تطویر 
العربیة في المحافل واالتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة ، 

وتطویر وتنمیة ھذا القطاع الحیوي.
اللجنة  لھذه  التوفیق  وجل  عز  اهللا  سائلین 

الھامة.                    

واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب
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 (البقیة صفحة 2)

عقـدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، بالتعاون مع وزارة الزراعة 
لألسماك  المتخصصة  الدائمة  اللجنة  اجتماع   ، الھاشمیة  األردنیة  بالمملكة 
الھاشمیة  األردنیة  المملكة  عاصمة  عمان  بمدینة  وذلك   ، المائیة  واألحیاء 

خالل یومي 2007/7/15-14. 
اللوزي  سالم  الدكتور  معالي  ألقى  االجتماع  أعمال  افتتاح  حفل  وفي 
المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، كلمة حیا في مستھلھا  السادة 
أعضاء اللجنة الدائمة المتخصصة لألسماك واألحیاء المائیة ، مشیرًا الى أنھ 
تم إنشاء ھذه اللجنة ضمن الھیكل التنظیمي للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
، تنفیذًا لقرارات جمعیتھا العمومیة ومجلسھا التنفیذي الموقرین، وذلك في 

إطار برنامج التحدیث والتطویر لعمل المنظمة.
وأعرب معالي الدكتور المدیر العام عن أملھ في أن یكون لھذا االجتماع 
ھیكل  ضمن  استحدثت  التي   ، اللجنة  ھذه  عمل  مسیرة  لدعم  ایجابیة  آثار 
وأنشطتھا،  عملھا  برامج  وتطویر  العامة  اإلدارة  جھود  لمساندة  المنظمة 
وإلحداث الروابط وتوثیق الصالت ، وتنسیق المواقف بین الدول األعضاء 
في المجاالت ذات العالقة بتنمیة وتطویر قطاع الثروة السمكیة في الوطن 
سبل  في  للنظر  سیخصص  االجتماع  ھذا  أن  الى  معالیھ  وأشار   ، العربي 
تطویر مھام ھذه اللجنة وعضویتھا بما یخدم المصالح العربیة في المحافل 
 ، الحیوي  القطاع  ھذا  وتنمیة  وتطویر   ، واإلقلیمیة  الدولیة  واالتفاقیات 

باإلضافة الى مھامھا المحددة في النظام.

خصسآلخهـخؤالصَـخؤحلخآلـخلسجتمتمتـؤ٨خؤـٍخضخـ
خلخ

ـخ:خ٩حمجلإلـخهآلخْـ– خلآلالئ
ـ14ـتـ15ـت7ـت2007
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(بقیة حدث الشھر) كما تطرق معالي الدكتور اللوزي الى أھمیة قطاع الثروة السمكیة في العدید من الدول العربیة ، حیث 
تم تحقیق معدالت اكتفاء ذاتي مرتفعة وصلت في بعض الدول الى نحو 117% ، مؤكدًا ازدیاد اھتمام المنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة بھذا القطاع الحیوي الھام خالل السنوات الماضیة، ودعا معالیھ الى بذل المزید من الجھود لزیادة حجم الفوائض 

التصدیریة من األسماك في الدول العربیة باستغالل كل الطاقات اإلنتاجیة المتاحة.
ھذا وقد تضمن جدول أعمال االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة، تناولت جھود وإنجازات المنظمة في 
تطویر وتنمیة قطاع الثروة السمكیة ، والمجلس العربي للثروة السمكیة المقترح إنشاؤه ، ومجاالت تطویر وتنمیة قطاع الثروة 

السمكیة واألحیاء المائیة ، إضافة إلى مجاالت تطویر عمل اللجنة وتفعیل دورھا.
للتنمیة الزراعیة ، حیث توصل  وشارك في أعمال االجتماع ممثلي إحدى عشر دولة ، بجانب وفد المنظمة العربیة 
وتعدیل  واختصاصاتھا  ومھامھا  اللجنة  مجاالت عمل  تحدید  الى  الھادفة  والمقترحات  التوصیات  من  الى جملة  المشاركون 
عضویتھا ودوریة اجتماعاتھا بما یضمن تفعیل دورھا. كما تم تحدید رؤیة عمل اللجنة ، وھى تحقیق االستغالل األمثل للموارد 
المائیة الحیة بما یضمن تنمیتھا واستدامتھا ، كذلك تم تحدید رسالة اللجنة وھى التقییم المتواصل ألوضاع الموارد المائیة الحیة 

من حیث الوفرة ومستویات االستغالل، ومستوى التنسیق بین الدول العربیة.

ذصسآلخهـخؤالصَـخخنسنتخحمُّـخؤهالخ
ـؤهآلالـخلَنآلجيهحلخجلـخلَّصٌخسـخؤخم�

ـخلجيسحلخألـخؤهخمرـخؤحنحمخهـخؤسَآلصمـذ خحمـذخن٦خس
ؤالهحلُُّـخؤخجلألق

خؤخًخمطـ– لٌَّحمُّـألمتخمـخؤهخمرـ29ت30ت7ت2007

في إطار تنفیذھا لموجھات عملھا الرئیسیة في إطار إستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین، التي تم اعتمادھا 
من القادة العرب في قمة الریاض (مارس 2007) وتم تكلیف المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالشروع في تنفیذھا بمشاركة كافة األطراف 
الزراعیة  التنمیة  المنظمة في إطار إستراتیجیة  لعمل  الرئیسیة  الموجھات  العلیا إلعداد  اللجنة االستشاریة  إجتماع  المنظمة  المعنیة، عقدت 

العربیة المستدامة للعقدین القادمین، وذلك بمدینة القاھرة عاصمة جمھوریة مصر العربیة خالل الفترة 2007/7/30-29.
وقد افتتح معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة أعمال اإلجتماع بكلمة ضافیة، توجھ فیھا بالشكر 
للخبراء المشاركین في اإلجتماع، مشیدًا بمساھمتھم المقدرة لمساعدة المنظمة في إعداد موجھات عملھا المستقبلي، في ضوء إستراتیجیة التنمیة 
الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین، التي اعتمدتھا قمة الریاض 2007. واستعرض معالیھ المھام المنوطة باإلجتماع ودوره في رسم 

الموجھات اإلستراتیجیة لنشاط المنظمة في المرحلة القادمة.
وقد شارك في إجتماع اللجنة االستشاریة العلیا، بجانب وفد المنظمة، ست من الكفاءات العربیة المتمیزة في مجال التخطیط اإلستراتیجي، 
لعمل  التنفیذي  والبرنامج  القادمین، والخطة  للعقدین  المستدامة  العربیة  الزراعیة  التنمیة  الرئیسیة الستراتیجیة  المالمح  استعراض  تم  حیث 
المنظمة. كما ناقش اإلجتماع الرؤیة والرسالة واألھداف المستقبلیة للمنظمة. وتمت كذلك مناقشة البرامج الفنیة التي تساعد المنظمة في تحقیق 

أھدافھا االستراتیجیة.
كما حدد اإلجتماع أولیات العمل للمنظمة، حیث اقترح أن تتضمن مجاالت عمل المنظمة في المستقبل أربعة برامج رئیسیة ھي: البرنامج 
الرئیسي لألمن الغذائي، البرنامج الرئیسي للتنمیة الزراعیة المستدامة والحد من الفقر، البرنامج الرئیسي للدعم المؤسسي والتكامل الزراعي، 

والبرنامج الرئیسي للمعلومات واإلحصاءات.

خصسآلخهـخؤخمخرهـؤالصَـسجي٧ـخلنتخمٍهـخ�ىالآلٌّـخؤرضشٌّ
ؤالئنتةـخلرئخمـهُـألخميفـخؤرَّيفـهالـخؤَجتالـٍس�َُّّخمـسخإلخسـألئخيضسّ

خؤخمرخمـ– خلآلالئـخلوخمرـ23ت24ت7ت2007
عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، بالتعاون مع وزارة الفالحة والتنمیة القرویة والصید البحري بالمملكة المغربیة، االجتماع 
الرابع للجنة تسییر المشروع اإلقلیمي البحثي للكشف المبكر عن مرض البیوض على النخیل وتطویر تقانات مكافحتھ ، وذلك بمدینة الرباط 

في المملكة المغربیة خالل الفترة 2007/7/24-23 .
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وقد شارك في ھذا االجتماع ثالثة عشر منسقًا قطریًا من الدول المستفیدة من المشروع وھي : المملكة األردنیة الھاشمیة ، دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة ، مملكة البحرین ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  جمھوریة السودان ، الجمھوریة العربیة السوریة ، سلطنة 
عمان ، جمھوریة العراق ، جمھوریة مصر العربیة ، المملكة المغربیة ، الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة والجمھوریة الیمنیة ، باإلضافة 

الى المنسق اإلقلیمي للمشروع ومدیر إدارة المشروعات بالمنظمة.
الثالث،  واشتمل برنامج االجتماع على تقدیم تسع مذكرات تفصیلیة حول تنفیذ خطة عمل المشروع، واألداء المالي لھ خالل عامھ 
ووضع خطة عمل تنفیذیة مقترحة لتكملة األنشطة المتبقیة للمشروع والموازنة الالزمة لتنفیذھا. وفي ختام أعمال االجتماع أصدر المشاركون 

عددًا من القرارات والتوصیات التي من شأنھا المساعدة على تنفیذ أنشطة وعناصر ھذا المشروع الحیوي الھام.

سجبآلـغخُّجبحلـلنتجبخمٍهـخؤحلهجبآلـخؤي؟ـؤال٥خألجبصـخؤَّ َجبـ
ـألخميفـخ�صٌخيفـخلهحلّــمـخؤحلٍألـخؤهخمرلئخيض

في إطار تقییمھا ألنشطتھا المنفذة بالدول العربیة ، قامت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بأجراء تقییم  محاید لمشروع "الدعم الفني 
للبرامج الوطنیة لمكافحة مرض اإلجھاض المعدي في الدول العربیة"، الذي نفذتھ المنظمة بمساھمة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي، وانتھى العمل فیھ في یونیو 2006 ، وذلك بواسطة فریق یتكون من الدكتور فؤاد الدومي المستشار الفني بالمركز األردني 
العوني خبیر  الصدیق  والدكتور  الخرطوم،  بجامعة  البیطري  الطب  كلیة  نمــر عمید  الحفیظ حســن  والدكتور عبد  البیولوجیة،  للصناعات 

المشروع بالمنظمة.

 وقد شملت مھمة الفریق التقییم الحقلي واألثر التنموي للمشـروع في خمس دول عربیة ھي : الجمھوریة الیمنیة ، سلطنة عمان ، 
المملكة األردنیة الھاشمیة ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمھوریة السودان، تم اختیارھا عشوائیًا بناًء على أسس جغرافیة، 

وذلك من بین الدول العربیة السبعة عشر المشمولة بالمشروع.
الفنیین واإلختصاصیین في مجال الصحة الحیوانیة والمسئولین لدي الوزارات المختصة  التقییم على مقابالت مع  واحتوى برنامج 

وزیارات میدانیة.
ویقوم الفریق حالیًا بإعداد التقریر النھائي للمھمة.
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خؤحلٍحمخسـخؤسحلحمُّر

خلحلُّخمـخؤهخإلـؤالآلَنآلـُّسضحلشـذقـرخمإلخألص
ُّـخع٥ـرَخطـخعحنُّخمطـخ�خبرخحمألخـٍحمخ

2007ت7ت23
استضافت قناة الجزیرة اإلخباریة، على الھواء مباشرة من مكتبھا بالخرطوم ، معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام 
للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، وذلك من خالل برنامج ما وراء الخبر مساء یوم االثنین الموافق 2007/7/23، وقد 
تناول موضوع ھذه الحلقة أزمة القمح الحادة التي تواجھھا بعض الدول العربیة خاصة منطقة شمال أفریقیا، وما ھي 

انعكاسات ارتفاع أسعار القمح على میزان المدفوعات ومستوى المعیشة في تلك الدول.
 وقد أوضح معالي الدكتور اللوزي أن أسباب حدوث ھذا الخلل، وتلك االزمة في القمح یعود بصفة رئیسیة إلى 
أن المنطقة العربیة تقع في منطقة جافة وشبھ جافة، حیث یقع معظم الوطن العربي تحت خط الفقر في المیاه، إضافة إلى 
الزیادة السكانیة العالیة في الوطن العربي والتي تعتبر من أعلى الزیادات السكانیة في العالم، مشیرًا إلى أن الفجوة الغذائیة 
في السلع الرئیسیة بالوطن العربي، ومنھا الحبوب، قدرت بحوالي (18) ملیار دوالر في عام 2006 وقد شكلت فاتورة 

الحبوب نحو 49% من قیمة تلك الفجوة.
 كما أشار معالي الدكتور المدیر العام إلى حدوث قفزة نوعیة ھائلة في العالم العربي في عدد من السلع الغذائیة، تم 
تحقیق معدالت عالیة من االكتفاء الذاتي بھا، ووصلت إلى حد االكتفاء الكامل وتحقیق فوائض، كما ھو الحال لمجموعة 

الخضر والبطاطا واألسماك.
 وتطرق معالي الدكتور اللوزي إلى استراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین، التي أعدتھا 
ھذه  ان  إلى  الریاض، مشیرًا  قمة  إقرارھا مؤخرًا من  وتم  العربیة،  القمة  لھا من  الصادر  التكلیف  بناًء على  المنظمة 
االستراتیجیة یمكن أن تساھم في إیجاد بعض الحلول ألزمة الحبوب في الوطن العربي، خاصة القمح، كما أشار معالیھ 
إلى أن المنظمة ستقوم بتقدیم بعض المشاریع االقتصادیة والتنمویة إلى القمة العربیة االقتصادیة المزمع عقدھا خالل ھذا 

العام، إضافة إلى بعض المشاریع االستثماریة في الحبوب وتطویر الطاقة التخزینیة للحبوب.
 وفي ختام حدیثھ وجھ معالي الدكتور اللوزي الدعوة إلى الدول العربیة لتوحید شراء الحبوب والدقیق، وبخاصة 

القمح، وذلك من خالل صفقات عربیة متكاملة للتحكم في أسعار شراء تلك السلع.

ُّـخؤ�خمخؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّر
مـعخألـسَخسـخ�حمنبخجلـخؤيضٌّ

هقـكَّنبَسـ– خعحنخخمـ7ت12ت7ت2007

عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، بالتعاون مع وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة بالجمھوریة الجزائریة 
الدیمقراطیة الشعبیة، الدورة التدریبیة القطریة في مجال تقنیات اإلرشاد الفالحي، في إطار مشروع دعم تنفیذ المخطط 

الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة (المرحلة الرابعة)، وذلك بالمعھد التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخصص بعین 
تموشنت في الجزائر، خالل الفترة 2007/7/12-7.

وقد استفاد من فعالیات ھذه الدورة التدریبیة (27) متدربًا من العاملین في مجال اإلرشاد الفالحي بالوالیات 
المعنیة بالمشروع في الجزائر، وإشتمل برنامج الدورة التدریبیة على عدد من المحاضرات النظریة والتطبیقات 

العملیة، تناولت عدد من المواضیع ذات الصلة مثل السیاسات واالستراتیجیات الحالیة في مجال التنمیة الفالحیة، 
االستراتیجیات اإلقلیمیة والتنمیة المحلیة، طرق التشخیص بالمشاركة في تنشیط الوسط الریفي، اإلتصال التشاركي في 

التنمیة، وكیفیة متابعة وتقییم البرامج اإلرشادیة، بجانب ورش عمل حول االستراتیجیات اإلقلیمیة والتنمیة المحلیة، 
دور الفاعلین في إستراتیجیة التنمیة المستدامة، والتقنیات الحدیثة لإلرشاد الفالحي.
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ُّـخؤ�خمخؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّر
مـعخألـخنبصخحمـخلشآلخمطـٍخؤئخمٍإلـٍخؤحنُّسَّْ
هقـ خُّـ– خعحنخخمـ14ت19ت7ت2007

عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، بالتعاون مع وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة بالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
المخطط  تنفیذ  دعم  إطار مشروع  في  وذلك  والزیتون،  والكروم  المثمرة  األشجار  مجال  في  القطریة  التدریبیة  الدورة  الشعبیة، 
الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة (المرحلة الرابعة)، بالمعھد التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخصص بعین طایة خالل الفترة 

.2007/7/19-14
والزیتون  والكروم  المثمرة  األشجار  مجال  في  العاملین  من  متدربًا   (27) التدریبیة  الدورة  ھذه  فعالیات  من  استفاد  وقد 
بالوالیات المعنیة بالمشروع في الجزائر، واشتمل برنامجھا على عدد من المحاضرات النظریة والتطبیقات العملیة تناولت مواضیع 
إنتاج واستھالك زیت الزیتون وزیتون المائدة في العالم، إختیار أصناف األشجار المثمرة والكروم، استعمال الشتالت األساسیة 
والمعتمدة ونجاح الغرس، فیزیولوجیا واحتیاجات الزیتون في المناطق الجافة وشبھ الجافة، الطرق المباشرة وغیر المباشرة لحساب 

المؤشرات المائیة، وأمراض الزیتون وطرق معالجتھا، بجانب زیارات میدانیة لبعض مزارع ومعاصر الزیتون.
للمنظمة، في حضور االجتماع السنوي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، الذي انعقد بمدینة داكار – السنغال خالل یومي 

29-30 مایو (أیار) 2007.
 وعلى ھامش أعمال االجتماع، اجرى معالي الدكتور اللوزي اتصاالت ولقاءات مكثفة مع رئیس البنك اإلسالمي 
للتنمیة، وبعض أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود العربیة المشاركة في االجتماع، حیث تمحورت ھذه اللقاءات 

حول سبل تقویة وتعزیز أواصر التعاون بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وتلك المؤسسات.

ألُـذمبحلخحمخسـخلَنآل

جلحمخخنـسَجيءـظخحمطـخؤرجمٍحمـٍخؤسخٍّـ
جيـخؤخمالـخؤوجمخؤالآلضخمب

نظرا ألھمیة تطویر تنسیق تجارة البذور والتقاوي للمحاصیل الغذائیة الرئیسیة وتنظیم الخدمات التسویقیة والبني التحتیة 
المساندة والداعمة لتداول التقاوي والبذور في تحقیق التنمیة الزراعیة الشاملة، فقد تضمنت خطة عمل المنظمة للعام 2007 إعداد 

دراسة قومیة حول " تنسیق تجارة البذور والتقاوي للمحاصیل الغذائیة الرئیسیة" .
 وتھدف ھذه دراسة إلى تحلیل نظم إنتاج وتجارة البذور المحسنة والتقاوي للمحاصیل الغذائیة الرئیسیة في الدول العربیة، 
الرئیسیة،  الغذائیة  للمحاصیل  والتقاوي  المحسنة  البذور  وتجارة  وتسویق  إنتاج  نظم  تطویر  من  تحد  التي  بالمشاكل  والتعریف 
والمساھمة في تحسین معدالت تبني استخدام البذور المحسنة والتقاوي للمحاصیل الغذائیة الرئیسیة، والمساھمة في رفع إنتاجیة 
المحاصیل الغذائیة الرئیسیة، وتحدید البرامج والمشروعات التنفیذیة الالزمة لتطویر نظم إنتاج وتسویق وتجارة البذور المحسنة 
والتقاوي للمحاصیل الغذائیة الرئیسیة، ومن ثم الخروج بمقترحات عملیة ومشاریع تھدف إلى  تطویر أنظمة تجارة البذور والتقاوي 
إنتاجیة عالیة من  الحصول على  لزراعتھا، مما یضمن  وتبنیھم  المحسنة  والبذور  للتقاوي  المزارعین  بما یحقق سھولة وصول 

مختلف المحاصیل الرئیسیة الضروریة لتحقیق األمن الغذائي في الوطن العربي.
وقد أنھى فریق العمل الذي كلفتھ المنظمة بإعداد الدراسة ، أعمالھ بمقر المنظمة بالخرطوم خالل ھذا الشھر ، حیث من 

المؤمل االنتھاء من إجراءات طباعة وتجھیز الدراسة خالل األیام القادمة بإذن اهللا.
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والمصانع  المعامل  أن عدد  الى  الدراسة  أشارت  ، حیث  العربیة  السمكیة  للصناعات  الراھن  الوضع  الثاني  الباب  وتناول 
السمكیة بالوطن العربي قد بلغ (745) معمًال ومصنعًا . یمارس منھا نشاط التجمید والتبرید (491) معمًال ، و (96) معمًال یصنع 
منتجات ذات قیمة مضافة ، ویعمل بصناعة التعلیب (78) مصنعًا، أما صناعة طحن األسماك واستخراج زیوت السمك فتبلغ (55) 

مصنعًا ، إضافة إلى (25) معمًال تمارس أنشطة مختلفة.

واستعرضت الدراسة مشاكل ومحددات قطاع التصنیع السمكي فورد أھمھا معوقات فنیة وبشریة منھا نقص المواد الخام، 
وكذا موسمیة اإلنتاج في بعض البلدان العربیة باإلضافة الى عدم الكفاءة والفاعلیة في استغالل الموارد المتاحة نتیجة إلى االفتقار 

للتجھیزات والبنى التحتیة والطاقات المؤسسیة.

الباب الثالث تناول النظم التسویقیة لألسماك واإلطار المؤسسي للتسویق السمكي والتشریعات والقوانین التي تحكم تجارة 
األسماك والخدمات المساندة لتسویق األسماك ، حیث إتضح أن األنظمة التسویقیة لألسماك بالرغم من أدائھا لمھامھا الرئیسیة في 
تلبیة حاجة المستھلكین والمصنعین والمصدرین إال أن ھذه النظم التسویقیة ال زالت تعاني من التقلیدیة والشیخوخة وھي في حاجة 
ماسة للتحدیث وتحسین اإلدارة وزیادة عددھا في اإلطار المؤسسي للتسویق السمكي ، وقد شھدت معظم الدول العربیة اھتمامًا 
ملحوظًا بالقطاع مؤخرًا وقامت بتخصیص وزارات وھیئات وإدارات للقیام بأعباء وصنع السیاسات والتشریعات والخطط والبرامج 

والرقابة.

وأشارت الدراسة إلى أھم المشاكل التي تواجھ تجارة وتسویق األسماك في الوطن العربي وھي ضمور وعدم كفاءة التمویل 
وعدم قدرة الدول على تطویر البنیات التحتیة التسویقیة وانعدام الدعم المقنن للتسویق في إطار الدعم المسموح بھ عالمیًا وعدم 

إشراك الصیادین والمسوقین في وضع السیاسات والتشریعات المرتبطة بالتسویق وعدم رفع قدراتھم العملیة واالجتماعیة.

ألنتخمٍهـ
ـخؤهخمرُّـخؤرضخمـخؤرُّلخ

ـبجلؤالـخخن٦نبخجلّـإ
یعتبر اإلخالل بالتوازن البیئي نتیجة الرتفاع معدالت التلوث وتنوع مصادره و ازدیاد  وتیرة  الضغوط و المھددات للبیئة 

المائیة،  من القضایا الجوھریة التي تواجھ دول العالم و خاصة الدول النامیة و من بینھا الدول العربیة.
 ونسبة لما تمثلھ قضیة تلوث المحیطات و البحار من ھاجس لكافة الدول المطلة علیھا،  بحسبان أنھا مشكلة لھا مقاییس و 

أبعاد و لھا آثار مدمرة و ضارة ال تظل حبیسة الحدود الوطنیة للدول و انما تتعداھا لتؤثر علي أقالیم و دول أخرى.
 من ھنا تكتسب سیاسات القضاء على التلوث و تقلیل آثاره و حمایة البیئة و صیانة مواردھا أھمیتھا االقتصادیة و االجتماعیة 

و التنمویة.. 
لذا فقد قامت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، وفي إطار برنامجھا الرئیسي لتنمیة الثروة السمكیة وتربیة األحیاء المائیة، 

بتنفیذ عدد من المشروعات و البرامج و األنشطة خالل العام 2007.
 ومن العناصر الفرعیة لھذا البرنامج مشروع حمایة البیئة البحریة في الوطن العربي، الذي یشتمل على مكونین ھما دراسة 
استقصائیة عن الواقع الراھن للبیئة البحریة في األقطار العربیة یتم االستعانة بھا في تنفیذ المكون الثاني من المشروع والمتمثل في 
إعداد  دلیل استرشادي  (مدونة سلوك ) كوثیقة مرجعیة توجیھیة لتدعیم  قدرات الدول العربیة في المحافظة على البیئة البحریة و 

التجدید المستدام لثرواتھا وتعزیز األطر المؤسسیة و التشریعیة و التنظیمیة والتنسیقیة و الخطط اإلداریة.
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حنطـخلَنآلصخ

ؤ�رحلخهـخؤهالآلٌّـمـخ١خألـخؤحنحمخهٌّ

ؤهخإلـ2007
مـعخأل

خؤرضَّشـٍخؤحلحمخخنخسـخىسمتخجلُّـمـعخس
خٍـهخمرخ� خؤسَآلـخؤحنحمخهـٍخألُـخؤوجمخٌّـى�خمُّخـ�

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

لعام 2007 
“للبحوث والدراسات االقتصادیة في مجاالت التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي قطریًا أو عربیًا"

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

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

* الجائزة الثانیة وقیمتھا     سبعة آالف دوالر.

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

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

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

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

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

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

أ - یتم التقدیم للجائزة على النحو التالي :

-  یتقدم  الباحثون العاملون في المراكز أو المؤسسات البحثیة واألكادیمیة من خالل الجھات التابعین 
لھا.
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- یتقدم الباحثون مباشرة للجائزة من خارج المؤسسات البحثیة واألكادیمیة.
- تتقدم المؤسسات والشركات بالبحوث التي أجرتھا بواسطة فریق من خبرائھا وباحثیھا.

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

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

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

والشركات ترفق البیانات التعریفیة الخاصة بھا، وإنجازاتھا العلمیة والبحثیة.
مــوعد التقــدیم:

  31 أكتوبر (تشرین أول) 2007 .
مـالحـظات:

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

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

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

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

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

ص. ب: 474  رمز بریدي 11111   الخرطوم  –  جمھوریة السودان

تلفونات: 472176-472183 (249-183)

فاكس: 471402-471050 (249-183)
info@aoad.org :برید إلكتروني
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