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للتنمیة  العربیة  المنظمة  عن  حدیثًا  صدر 
تكلفة  استرداد  أسالیب  تطویر  دراسة  الزراعیة 
المحلیة  التطورات  ضوء  عل  الري  میاه  إتاحة 
والدولیة، وھى دراسة شاملة تستعرض في إسھاب 
التاریخ  عبر  العربیة  للمنطقة  المائیة  األوضاع 
الدراسة  ھذه  واستعرضت  الراھن.  وقتنا  وحتى 
تكلفة  تقدیر  في  المستخدمة  واألسالیب  المناھج 
إتاحة میاه الري وطرق استرداد ھذه التكلفة. وقد 
عرضت الدراسة نماذج عدیدة للتطبیقات العربیة 
والعالمیة في ھذا المجال وقدمت اقتراحات محددة 
متعلقًا  ذلك  كان  سواء  المائیة  السیاسات  لتطبیق 
بالزراعات المرویة باستخدام میاه األنھار أو تلك 
القائمة على استخدام  المیاه الجوفیة ، كما تعرضت 
بین  فیما  الفروق  إلى  التفصیل  من  بشئ  الدراسة 
النھریة  وغیر  النھریة  المرویة  الزراعات  أنماط 
والتي تضفي أثرًا على إختیار المناھج واألسالیب 
وأسالیب  الري  میاه  إتاحة  تكلفة  لتطویر  المالئمة 
الدراسة وفي  أوجزت  . وقد  التكلفة  تحصیل ھذه 
المقترحة  للسیاسات  العام  اإلطار  مفصلة  نقاط 
القارئ  یجد  حیث  المرویة  الزراعات  مناطق  في 
الذي  الدراسة  مجلد  في  ذلك  كل  تفصیل  الكریم 
صدر .إننا نتمنى ألمتنا العربیة أن یتحقق لھا أمنھا 
مشكلة  أن  إلى  تشیر  إرھاصات  ظل  في  المائي 
المیاه ستكون إحدى مشاكل القرن الرئیسیة،خاصة 
من  تعد  العربیة  منطقتنا  في  المائیة  الموارد  وأن 
أكثر الموارد ندرة كما أنھا تعد من أكثر محددات 
التنمیة الزراعیة تعقیدًا ، والمنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة في حاجة ماسة الستنھاض الھمم وتنسیق 
السیاسات العربیة والعمل معًا لتحقیق األمن المائي 
األمن  تحقیق  مع  جنب  إلى  جنبًا  البیئي  واألمن 

الغذائي العربي.

واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب

1
 (البقیة صفحة 2)

ـخؤهخمرألٌّـؤألُـخلخالـخخنسجتحلخإلــوخجنخـضَّألـرحلخاصسآلخهـخب٥خ
آلـخؤ٦رالـمـسهشحلـخلـرخمٍأل

ـ خمخرالحيـ– ؤرخـحـ21ت23ت8ت2006

برعایة كریمة من معالي األخ أبو بكر المبروك المنصوري ، أمین اللجنة 
اللیبیة  العربیة  بالجماھیریة  والمائیة  الحیوانیة  والثروة  للزراعة  العامة  الشعبیة 
الشعبیة االشتراكیة العظمى، عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع 
أمانة اللجنة الشعبیة العامة للزراعة والثروة الحیوانیة والمائیة  في لیبیا ، اجتماع 
خبراء حول "بدائل استخدام غاز برومید المیثیل في تعقیم التربة" ، وذلك بمدینة 
طرابلس في لیبیا خالل الفترة 21-23 من شھر أغسطس (آب) الجاري. وقد ھدف 
تبادل  اآلراء والتباحث بین الخبراء المشاركین فیھ، من أجل  ھذا االجتماع الى 
المیثیل ، یمكن اعتمادھا واستخدامھا  لغاز برومید  بدائل  إعداد وثیقة عمل حول 
بشكل فعال في تعقیم التربة واألسمدة العضویة والخلطات الترابیة المستخدمة في 
الزراعات المحمیة والمشاتل الزراعیة، حیث أثبتت الدراسات والتحالیل خطورة 
وتأثیره   ، والحیوان  لإلنسان   العالیة  لسمیتھ  نسبة  المیثیل  برومید  غاز  استخدام 
السلبي على النظام الحیوي في التربة ، وكذلك على النظام البیئي، من حیث قدرتھ 

على تلویث المیاه وتخریب طبقة األوزون .

الدول   من  المتمیزین  الخبراء  من  نخبة  االجتماع  ھذا  في  شارك  وقد  ھذا 
والمشاتل  المحمیة  والزراعات  النبات  أمراض  مجال  في  والمختصین  العربیة، 
الزراعیة، إضافة إلى مقدمي األوراق المحوریة وخبراء یمثلون المنظمات العربیة 

واإلقلیمیة والدولیة.
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التربة وآفات أمراض مثل الھامة المواضیع من جملة مناقشة على  االجتماع ومواضیع  محاور اشتملت حیث الشھر) حدث (بقیة
المحمیة الزراعات في التربة تعقیم في المتبعة الوسائل ، البیئة  وآثاره على  ومخاطره  المیثیل لبرومید الزراعیة االستعماالت الزراعیة،
یجدر الخ). بدیلة.... كیمیائیة مواد بخار ، ، شمسیة (طاقة التربة تعقیم في المیثیل لبرومید المقترحة كبدیل والتقنیات الزراعیة، والمشاتل
وكمادة التربة طریق عن تأتي التي للنبات المرضیة المسببات على للقضاء للتربة كمعقم واسع بشكل یستخدم المیثیل برومید غاز أن بالذكر
النظام التربة وعلى في الحیوي على النظام والحیوان وتأثیره السلبي لإلنسان العالیة سمیتھ بسبب لكن . والحشرات والجرذان قاتلة لآلفات
عقد في المیثیل برومید غاز بضرورة التخلص من االھتمام  ازداد األوزون، وتخریب طبقة والتربة المیاه تلویث علي حیث قدرتھ من البیئي
االستثناءات بعض مع 2005 عام نھایة حتى بشكل تدریجي عنھ االستغناء على مونتریال، بروتوكول وفق ، عالمیًا االتفاق وتم التسعینیات

الطارئة. للحاالت الصحي والحجر مجال الشحن في

لتبادل المجال ھذا في للمختصین خبراء لقاء 2006 لعام الزراعیة في خطتھا للتنمیة العربیة المنظمة أدرجت فقد ذلك على وبناء
واألسمدة تعقیم التربة في بشكل فعال واستخدامھا یمكن اعتمادھا المیثیل لغاز برومید بدائل حول عمل إعداد وثیقة مجال والتباحث في اآلراء

ھذا المجال. في والتوصیات االقتراحات ذكر ألھم مع الزراعیة والمشاتل المحمیة في الزراعات المستخدمة الترابیة والخلطات العضویة

خخنسجتحلخإل ضَّألـرحلخال خع٥خ خصسآلخه سَّمبخس
خؤ٦ر مـسهآل خلشال رخمٍألحل وخجن

في العظمى بالجماھیریة بمدینة طرابلس عقد والذي التربة في تعقیم المیثیل برومید غاز بدائل استخدام حول الخبراء اجتماع أصدر
- على: ووالتأكید والتوصیات المقترحات من العدید االجتماعات ختام

المیثیل. لبرومید البدائل إیجاد للمساعدة في الالزمة بالخبرات طلبھا وبناًء على العربیة دعم األقطار .1

اآلتیة: وبیئیًا صحیًا اآلمنة البدائل وتشجیع اعتماد .2

الشمسیة . الطاقة استخدام أ –

النباتیة). أو التغطیة النباتیة المخلفات العضویة، (األسمدة الحیوي التبخیر – ب

الحیویة. المكافحة – ج

المحمیة. الزراعات في التربة آلفات مقاومة أصول على الخضروات أشتال تطعیم – د

تربة. بدون الزراعة - ھـ

المتكاملة. المكافحة برنامج ضمن أو مجتمعھ منفرد البدائل بشكل ھذه إحدى استخدام یتم أن على
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الخبرة ذات الدول في فعالیتھا وكفاءتھا أثبتت المختبرة والتي البدائل في استخدام للتسریع قطر كل المعنیة في الجھات بین التنسیق .1
ھذا االلتزام تأثیر عدم وبنفس الوقت الدولیة مع االتفاقیات العربیة التزامات الدول بین ھناك توافق یكون حتى الدولیة) – (العربیة

العربي. الزراعي االنتاج على

: المجاالت اآلتیة في ذات الصلة التدریبیة الدورات بعض وتنفیذ بتنظیم الزراعیة للتنمیة المنظمة العربیة یوصي المجتمعون .2

أصول مقاومة. على المحمیة الزراعة تحت ظروف زراعتھا  الشائع الخضروات أشتال تطعیم  -
المحمیة. الزراعات آفات ألھم المتكاملة المكافحة من أساسي كمكون الحیویة المكافحة -

المحمیة: في الزراعات التربة تأثیر آفات من المكافحة والحد في المیثیل كبدائل لبرومید لتحدید كفاءتھا األبحاث التالیة متابعة .5

الزیتون. عصر بقایا – أ
 (Tagetes) الصائدة والمضادة النباتات ب –

الخروع). ، البیضاء الذرة ، (الفجل النباتیة التغطیة – ج
الزراعیة. المجاالت في لبرومید المیثیل بدائل ایجاد في مجال التطبیقیة تشجیع البحوث .6

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر خلَنآل
خؤر ٍُّلخ هخؤ�ر خلَّخحمجل سَآل عخأل ظحلجل

خؤسمتضخمـ َّّــٍألئخيضخع ٍخؤسََّه
خ١خألـخؤحنحمخهٌّ م خؤهالآلٌّ ؤ�رحلخه عخحنسٌخ ألَّمجَّهخ�

2006ـ ـؤهخإل
برنامجھا السنوي لتشجیع وضمن العرب، الزراعیین والباحثین الزراعیة البحوث بتشجیع الزراعیة للتنمیة العربیة إطار إھتمام المنظمة في
تطبیقیة طبیعة ذات متمیزة فكریة معرفة من تضیفھ بما تعالجھ الذي المجال في العلمیة الریادة لھا والتي ، والمبتكرة األصیلة الزراعیة البحوث
والعشرین التاسعة العادیة دورتھا الموقرة، في الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العمومیة الجمعیة الصادر عن (10) رقم القرار على وبناًء ،
العلمي لإلبداع المنظمة مجال جائزة تحدید فقد تم ، 2006/5/24-20 الفترة خالل العربیة جمھوریة مصر – القاھرة انعقدت بمدینة التي ،
التصحر".وقد ومكافحة الحیوي والتنوع البیئة وحمایة الطبیعیة الموارد "تنمیة مجال تتناول أن تقرر حیث 2006 لعام الزراعي المجال في
والمحافظة البیئة حمایة على العمل وضرورة العربیة، الدول في الطبیعیة الموارد بمجال االرتقاء في ألھمیتھ الموضوع نسبة ھذا اختیار تم
على مباشرة والمؤثرة بصورة الھامة المواضیع من الموضوع ھذا یعتبر حیث العربیة، الدول في التصحر الحیوي ومكافحة التنوع على
أو الباحث یكون أن أھمھا من الجائزة ، الشروط للتقدیم لنیل من جملة الزراعیة المنظمة العربیة للتنمیة وقد حددت العربیة. الزراعیة التنمیة
دون ، البحث فریق ضمن العرب الباحثین مع أجانب باحثین بمشاركة ویسمح العربیة، الدول مواطني من الجائزة لنیل المتقدمین الباحثین
دوالر وعشرین ألف اثنین للباحثین الثالث للجوائز المالیة القیمة تبلغ حیث العرب، الباحثین لتشجیع تخصص جوائز مالیة والتي استحقاقھم
البحث المقدم یكون أن المجال الزراعي، في العلمي لإلبداع الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة جائزة لنیل التقدیم تشتمل شروط كما أمریكي.
، تنمویة مشروعات الناتجة عن البحوث كما تقبل ، المتخصصة المحكمة إحدى المجاالت العلمیة في للنشر مقبوًال أو منشورًا الجائزة لنیل

سنوات. خمس من أكثر على إنجازه یمض لم البحث یكون وأن

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر خلَنآل
خؤخمّـ ألخِ ـذسخضزـخخن٦جلخجلـسئاليخخنخؤ س�َُّّخم ضَّأل جلحمخخن سمتحلحم

ـٍخؤحلٍؤخ٠ال خؤس�َّحمخس َّمج هال

األداء على سلبیة آثار من المیاه ندرة تمثلھ لما نسبة العربي، الوطن في المیاه بقضایا الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة اھتمام إطار في
المحلیة التطورات ضوء  على الري میاه  إتاحة تكلفة استرداد  أسالیب  تطویر  " حول  دراسة بإصدار المنظمة  قامت  ، الزراعي التنموي
لمناطق بالنسبة وذلك الري، میاه إتاحة تكلفة السترداد تطبیقھا یمكن التي المائیة للسیاسات مقترحات محددة  وضع تستھدف ، والدولیة"
أكثر تعد من العربیة المنطقة أن إلى الدراسة أشارت وقد الجوفیة). (المیاه النھریة غیر أو النھریة المصادر على المعتمدة الزراعات المرویة
%15 نحو ، وأن سنویًا ملیمتر 100 عن األمطار فیھا معدالت تقل العـربیة األرضیة الرقعة من %67 حــوالي أن إذ جفافًا، مناطق العالم

. سنویًا ملیمتر 300 – بین 100 فیما المطري الھطول معدالت تتراوح فیھا الرقعة ھذه من



الزراعية للتنمية العربية املنظمة إعداد

الشهرية العدد الثامن 2006النشرة اإلخبارية

الزراعية للتنمية العربية املنظمة إعداد

الشهرية العدد الثامن 2006النشرة اإلخبارية

4

معدالت ، وھى سنویًا 300 ملیمتر عن األمطار معدالت فیھا تقل أو تبلغ العربیة األرضیة الرقعة من %82 نحو أن یعني الذي األمر
المنطقة في أندر الموارد من تعتبر المائیة الموارد فإن باالستقرار. لذا ویتمتع جدوى ذي زراعي استثمار إقامة من ذاتھا التمكن في حد
في المیاه مقدمة إستخدامات الزراعیة في االستخدامات تأتي حیث ، تعقیدًا العربیة الزراعیة التنمیة محددات أكثر تعد فإنھا ثم ومن العربیة،
الموارد مجمل 88.7% من نحو یعادل ما وھو ، سنویًا متر مكعب 169 ملیار نحو الزراعي النشاط في یستخدم العربیة، حیث المنطقة

لكل منھما. والمنزلیة بنسب متقاربة الصناعیة االستخدامات من كل ذلك بعد یأتي ثم المتاحة، المائیة

إلى التي تدعو الھامة المتغیرات من عددًا ھناك العربیة، فإن في المنطقة األوضاع ونسبة لتطورات الى أنھ كما أشارت الدراسة
وشملت المتغیرات أھم تلك إلى تطرقت الدراسة حیث المستخدم منھا، االرتقاء بكفاءة بغرض ، مائیة من سیاسات ما یطبق ضرورة مراجعة
المنظمة السیاسات تغیر المنطقة العربیة، في الغذائیة الفجوة معدالت الزراعیة، زیادة غیر لالستخدامات المیاه للطلب على المتسارع النمو
التكتل ركائز كإحدى البینیة الزراعیة التجارة حتمیة تنمیة الدولیة، التجارة عولمة اإلصالحیة ، السیاسات إطار في الزراعي لألداء والموجھة
المناطق في البطالة وانتشار الفقر وتجذر ، الدولیة األسواق قدرتھا التنافسیة في لتعزیز العربیة الزراعة تحدیث ضرورة العربي، االقتصادي

المتغیرات. تلك لكل تفصیلیًا تعریفًا الدراسة قدمت وقد ھذا . الریفیة

ھذه التكالیف،  وطرق استرداد الري، میاه إتاحة تقدیر تكلفة في واألسالیب المستخدمة استعراضھا للمناھج بعد الدراسة تضمنت وقد
بالزراعات منھا المتعلق سواء بھا الموصى المائیة للسیاسات محددًا اقتراحًا المجال، ھذا في والعربیة العالمیة للتطبیقات نماذج عرض وبعد

الجوفیة. المیاه إستخدام على القائمة تلك أو األنھار، میاه المرویة بإستخدام

الدراسة  نفس موضوع حول عمل ورشة بتنفیذ ، الدراسة ھذه تبعت إصدار قد الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة بالذكر أن  الجدیر
عاصمة الجمھوریة تونس مدینة في عقدھا تم ، المحلیة والدولیة" التطورات على ضوء الري میاه إتاحة تكلفة استرداد "تطویر أسالیب وھو
یمثلون مشاركًا تسعة عشر وبمشاركة ، 2006/6/22-20 الفترة خالل التونسیة المائیة والموارد الفالحة مع وزارة بالتعاون ، التونسیة
في ومتطلباتھا وآثارھا المقترحة والسیاسات السابقة، الدراسة إلیھ في التوصل تم ما عرض إلى الورشة ھدفت حیث عربیة، دولة عشرة ست

التطبیق. حالة

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر خلَنآل

خ�ضمتخ خؤحلحمخس ٍرَخ ؤس�َُّّخم ألنتخمٍهخ� سَيجم

رخؤحلٍألـخؤهخمر

خلسضحلط ؤألآل ٍخؤحنحمخه ُّوجمخ ألَنآل أله رخؤسهخٍْ

الرقم إلى للوصول العربیة بالدول الزراعیة اإلحصائیة األجھزة أداء وترقیة بتطویر الزراعیة للتنمیة العربیة  المنظمة إھتمام إطار في
العربیة، المنطقة في والمھتمین والدارسین والباحثین لھ لخدمة متخذي القرار المناسب التوقیت في بھ والموثوق الدقیق الزراعي اإلحصائي
الجدید اإلحصائي النظام لتطبیق مشاركة مؤخرًا إتفاقیة المتحدة لألمم والزراعة األغذیة ومنظمة الزراعیة العربیة للتنمیة وقعت المنظمة
وزارات كافة لدى البیانات قواعد ربط على أساسًا النظام ھذا ویعتمد ،2007-2006 عامي خالل العربیة الدول CountrySTAT في
اإلحصاءات نظم والزراعة، ویجمع األغذیة في مجال القرار لمتخذي ودقیقة موثوقة قاعدة أنھ یوفر النظام ممیزات أھم ومن الدولة، ومؤسسات

. اإلنترنت إستخدام أساس على أنھ یقوم كما ثوان، خالل المعقدة البیانات وینظم واحدة، مظلة تحت الحالیة القطریة

في  رغبتھا أبدت العالم دول من عدد أن ھناك كما المتقدمة، عدد من الدول في وتنقیحھ جرى إختباره النظام ھذا أن بالذكر جدیر ھو  ومما
والسودان. والجزائر في المنطقة العربیة األردن ومنھا ھذا النظام تبنى

بمقرھا  الزراعیة للتنمیة للمنظمة العربیة عمل بزیارة والزراعة األغذیة بمنظمة خبراء اإلحصاء من وفد قام المشروع ھذا إطار وفي
لھا، التنفیذي والبرنامج الفني اإلطار ووضع بالمشروع الرئیسیة األنشطة تحدید في خبراء المنظمة مع للتنسیق یولیو شھر خالل بالخرطوم
شھر خالل العربیة الدول في الوطنیة اإلحصاءات لمسئولي المستوى عالي تشاوریًا إجتماعًا والدولیة العربیة المنظمتان تعقد أن المتوقع ومن
األجھزة اإلحصائیة دور وتوضیح النظام، إلستخدام الوطنیة القدرات وبناء النظام ومخرجات مدخالت توضیح بغرض العام ھذا دیسمبر من
الدولیة لتبادل والمنظمة الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة وبین بینھا والربط والتدریب، والصیانة النظام إنتشار إعادة مجاالت في الوطنیة

العربیة. الدول الجدید في اإلحصائي النظام إلنطالق التنفیذیة الخطوات إلى إتخاذ إضافة الزراعیة، والبیانات اإلحصاءات
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خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر خلَنآل
مـخؤحلٍأل خؤحنحمخه خؤ�خهخس سحلهآلـ

خؤحلخخبال ٍخؤَحنخهخس رخعخمٍز خلسخشخمط خؤهخمر

الداخلیة المسلحة النزاعات أو بالحروب لتأثرھا القومي، نتیجة اقتصادھا في معاناة واضحة من العربیة الدول بعض تواجھھ لما منھا تقدیرًا
الدول ، تلك في الزراعیة للقطاعات المناسب والعون الدعم تقدیم الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة قررت ، الطبیعیة الكوارث بعض أو حدوث
الغذائي األمن مسیرة تعزیز وبالتالي ، المتأثرة الدول الوطني في مسیرة االقتصاد ودفع لإلنتاج الحیویة القطاعات تلك إعادة منھا في مساھمة

العربي.
فور دار بوالیة الزراعي إعادة القطاع في والمساھمة الدعم للتنمیة الزراعیة تقدیم العربیة للمنظمة قررت االدارة العامة الصدد ، ھذا وفي
العربیة للمنظمة سیكون حیث ، الفائتھ السنوات خالل المنطقة شھدتھ الذي الداخلي نتیجة للنزاع واضحة تأثر بصورة والذي ، السودان بغرب

اهللا. بحمد السالم إتفاقیة توقیع تم أن بعد دار فور بوالیة الزراعي القطاع تعمیر في رئیسي دور الزراعیة للتنمیة
الكبیر التدھور بعد ، الدیمقراطیة الصومال جمھوریة الزراعي في القطاع دعم إعادة في كذلك المساھمة للمنظمة العامة اإلدارة قررت كما

الماضیة. السنوات الصومال خالل جمھوریة شھدتھا التي للحرب القطاع نتیجة ھذا أصاب الذي
لالقتصاد التحتیة البنیة أصاب للدمار الذي ونسبة ، إسرائیل مع الدائرة بالحرب حالیًا المتأثر الشعب اللبناني مع للوقوف منھــا مبادرة وفي
من علیا لجنة تشكیل الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العامة اإلدارة فقد قررت فیھ، رئیسیًا القطاع الزراعي جزءًا یمثل والذي اللبناني،
الى المنظمة تقدمھ أن یمكن الذي  للدعم متكامل تصور بتقدیم تختص المنظمة، خبراء من نخبة بمشاركة بالمنظمة،  المختصة اإلدارات

القطاع. ھذا في ھائًال دمارًا والتي أحدثت ھذه الحرب توقف بھا ،بعد القطاع الزراعي الجمھوریة اللبنانیة إلعادة
للتنمیة الزراعیة. العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي سالم الدكتور لمعالي تصریح صحفي وفي

ـخعخمب خؤسنتخمُّهخس ٍس�َُّّخم جلحمخخنـسَجيء
خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ خؤُّ٥ـم رخعخط

وقد العربي. الوطن البریة في بالحیاة الخاصة التشریعات وتطویر تنسیق دراسة حدیثًا الزراعیة للتنمیة العربیة  المنظمة أصدرت
للقارة ومجاورتھا وأفریقیا آسیا قارتي بین الجغرافیة ما رقعتھا واتساع االیكولوجیة نظمھا بتنوع تتمیز العربیة ان المنطقة الدراسة أوضحت
بھا التي قامت تلك وبخاصة الدراسات العدیدة دلت لقد وزواحف.  وطیور من ثدییات البریة األنواع وتعدد تزاید مما أدى إلى األوروبیة
من مھددات تعاني األنواع البریة ھذه أن على العربیة المنطقة في الطبیعیة والمحمیات االحیائي حول التنوع الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة

بعضھا اآلخر. إلى انقراض بعضھا وتناقص أعداد أدى كثیرة مما

مما  كقضیة عاجلة األخرى المھددات محاصرة في وقصورھا یشوبھا من ضعف وما البریة بالحیاة الخاصة التشریعات برزت ولقد
العربي. الوطن البریة في بالحیاة الخاصة التشریعات عن دراسة بإجراء القیام ضرورة الزراعیة للتنمیة المنظمة العربیة على أوجب

بالحیاة  الخاصة التشریعات لتطویر وتنسیق دراسة إجراء الزراعیة لعام 2005، للتنمیة المنظمة العربیة عمل خطة تضمنت فقد  وعلیھ
العربي. الوطن في البریة

العربي. الوطن في مختلفة بیئیة نظم تمثل التي العربیة األقطار لبعض قطریة بدراسات الدراسات ھذه بدأت

البریة للحیاة الراھن الوضع استعراض إلى ھدفت كما الدراسة، ومبررات أھمیة المقدمة بینت أبواب، وأربعة مقدمة على الدراسة احتوت
االتفاقیات ومن بعضھا البعض من جھة عن العربیة التشریعات الوطنیة أو بعد قرب مدى ومعرفة الطبیعیة في الوطن العربي والمحمیات
الوطنیة التشریعات لتحسین المطلوبة والتشریعات اإلجراءات واقتراح عامة موجھات لوضع توطئة جھة أخرى، الصلة من الدولیة ذات
في الحدیثة للمفاھیم مواكبة أكثر وجعلھا الطبیعیة والمحمیات البریة الحیوانات بأسماء الخاصة والمصطلحات المعاییر توحید على والعمل

الطبیعیة. البریة والمحمیات الحیاة إدارة

على وذلك العربي الوطن في البریة التشریعات الخاصة بالحیاة وتطویر التوصیات الخاصة بتنسیق من العدید الدراسة تضمنت وقد ھذا
تعمل العربیة الدول جامعة تحت مظلة البریة للحیاة عربیة اتفاقیة انشاء تبنى التوصیات ھذه بین ومن العربي ، والمستوى الوطني المستوى

المجال. ھذا في
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خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ م خ٨خؤ ضَّألـخألخمخيف جلحمخخن

أن قطاع الدراسة أوضحت وقد العربي. الوطن في األسماك أمراض حول دراسة حدیثًا الزراعیة العربیة للتنمیة المنظمة أصدرت
استراتیجیات األمـن مقومات في أساسیًا عنصرًا باعتبارھا العربیة الدول علیھا تعتمد التي األساسیة القطاعات من یعتبر السمكیة الثروة
العاملة القوى  أمام محدودة غیر آفاقًا تفتح التي القطاعات العربي، ولكنھ من الغذائي بالمستـوى یتعلق فیما خاصـة العربي، الغـذائي 

العربیة.

توفرھا الغذائیة التي القیمة عن ال تقل الغذائیة لألسماك القیمة العالم، وأن احتیاجات الحیواني من من البروتین عالیة نسبة توفر األسماك
احتوائھا إلى إضافة األخرى، باللحوم 18.5% مقارنة بحوالي یقدر البروتین من عالیة على نسبة األسماك لحوم تحتوي إذ األخرى، المصادر

نادرة. معادن على احتوائھا وكذلك الحمراء اللحوم في الموجودة وغیر والنادرة الضروریة واألحماض األمینیة الفایتمینات على
المستدام وغیر الرشید غیر واستغاللھ تدخل اإلنسان أدى وقد العربیة، الزراعیة قاعدة الموارد في مھمًا السمكیة موردًا الثروة تشكل

الموارد. في ھذه الخلل إلى
التي لألسماك  التربیة المكثفة نطاق في اتساعًا المشكلة ھذه وتزداد األمراض، من إلى العدید األحیاء من كغیرھا األسماك تتعرض
إلى یؤدي وھذا األسماك، بتربیة المحیطة والعوامل األسماك تربیة وأسلوب ظروف إلى إضافة السمكیة، الثروة إنتاج لزیادة حالیًا تستخدم
في األسماك أمراض وتأخذ أمراض األسماك، من نقل كثیر في المھمة الوسائط إحدى البیئة المائیة المتنوعة، وتعتبر األسماك أمراض انتشار

واألسماك. اإلنسان بین المتناقلة باألمراض یعرف ما أي المستھلك إلى األمراض تنتقل قد أنھا إلى إضافة الوبائیة، الصفة أغلب األحیان
برنامجًا األجل ومتوسطة اإلطاریة أعمالھا خطة في أدرجت فقد الموضوع، ھذا بأھمیة الزراعیة للتنمیة من المنظمة العربیة واستشعارًا

العربیة. المنطقة في األسماك أمراض حول دراسة شاملة إنجاز ضمن مكوناتھ من الذي السمكیة موارد الثروة إدارة حول
والجمھوریة العربیة السودان وجمھوریة البحرین (مملكة العربیة الدول بعض في أمراض األسماك حاالت دراسات المنظمة أعدت وقد
الدراسة كوثیقة والتي استعرضتھا والجمھوریة الیمنیة)، المغربیة والمملكة العربیة وجمھوریة مصر ودولة الكویت عمان السوریة وسلطنة

األسماك. مجال أمراض في الرائدة والخبرات للتجارب عرض خالل المستفیدة القطاعات مرجعیة لفائدة
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ـخؤهخمرـهُـخؤحنحمخهخخبرخحمـألسيخمى

ـخ:خ٩حمجلإلـخخلآلالئ

أوصى المشاركون في إجتماع الخبراء حول نظم وتشریعات الرقابة على سالمة الغذاء وحمایة المستھلك في الدول العربیة بسالمة 
الغذاء  المتعلقة بسالمة  التشریعات والقوانین  بالعمل على تحدیث وتطویر  الذي عقد في عمان  العربیة  الدول  المستھلك في  الغذاء وحمایة 

لمواءمتھا مع المتطلبات والمتغیرات التجاریة واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة.

كما أوصوا الجھات المسؤولة عن الرقابة الغذائیة في الدول العربیة بالعمل على تفعیل وتطویر االجراءات الرقابیة على المنتجات 
الغذائیة المحلیة والمستوردة مع  اعتماد استراتیجیة تحدید وتحلیل وادارة المخاطر كمنھجیة رئیسیة للعمل.

واتفقوا على ضرورة العمل على إنشاء ھیئات أو مؤسسات مستقلة لسالمة الغذاء في الدول العربیة بحیث تكون المرجع المختص بكافة 
القضایا المرتبطة بسالمة الغذاء.

وأكدوا على ضرورة قیام المنظمات اإلقلیمیة والدولیة المتخصصة والوزارات والتنظیمات األھلیة المعنیة بالرقابة على الغذاء بوضع 
وتنفیذ برامج تدریبیة دوریة متخصصة للكوادر واألطر العاملة في مجال الرقابة الغذائیة بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي.

وفي مجال تطویر وتعزیز وتنسیق أنظمة وتشریعات الرقابة على الغذاء وحمایة المستھلك على المستوى القومي دعا المشاركون الدول 
العربیة إلى توحید ومواءمة التشریعات والقواعد الفنیة واإلجراءات الرقابیة الخاصة بسالمة الغذاء في جمیع الدول العربیة.

ودعا المشاركون إلى أھمیة تشجیع وتحفیز منتجي ومصنعي السلع الغذائیة العرب إلى تبني وتطبیق الممارسات الزراعیة والتصنیعیة 
الجیدة وأنظمة إدارة الجودة وبخاصة نظام  تحلیل المخاطر وتحدید النقاط الحرجة.

وقد شارك في االجتماع الذي نظمتھ المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع وزارة الزراعة خبراء محلیون وعرب یعملون في 
مجال الرقابة على الغذاء وحمایة المستھلك تم خاللھ مناقشة نظم وتشریعات سالمة الغذاء وحمایة المستھلك في الوطن العربي.

جلٍؤـيالجي�ق

استعرض السید لؤي شبانھ رئیس اإلحصاء الفلسطیني االثنین الموافق 2006/7/10 األوضاع الدیمغرافیة للشعب الفلسطیني عشیة 
الیوم العالمي للسكان والذي صادف الحادي عشر من شھر تموز (یولیو)، كل عام ، حیث یتعرض الشعب الفلسطیني إلى حصار عسكري 
وسیاسي واقتصادي واعتداءات عسكریة مدمرة تطال البني التحتیة والخدمات مما یزید من معاناة الشعب الفلسطیني في مختلف مجاالت 
الحیاة االجتماعیة والصحیة واالقتصادیة حیث االرتفاع الكبیر في معدالت الفقر والبطالة وفقدان األمن المجتمعي وشبھ انعدام  مصادر الطاقة 

والكھرباء واألغذیة على التحدید في قطاع غزة.

ویشیر الواقع الدیمغرافي لدولة فلسطین كما أوضحھ السید شبانھ بأن  عدد السكان المقدر في منتصف العام 2006 بلغ في األراضي 
الفلسطینیة 3.9 ملیون فرد ، منھم حوالي ملیوني ذكر و 1.9 ملیون أنثى ، ویتوزعون بواقع 2.5 ملیون نسمة في الضفة الغربیة و 1.4 

ملیون نسمة في قطاع غزة.

 وقد سجل عدد السكان ارتفاعًا بنسبة 39 % خالل الفترة 1997-2006 ، تتوزع الزیادة بواقع 45.0% في قطاع غزة مقارنة مع 
36.7% في الضفة الغربیة.

 كما تشیر التقدیرات السكانیة إلى أن عدد السكان في األراضي الفلسطینیة سیبلغ عام 2010 حوالي 4.4 ملیون بواقع 2.7 ملیون 
في الضفة الغربیة مقابل 1.7 ملیون في قطاع غزة. یشار إلى أن ھناك استمرارا في  ارتفاع عدد السكان رغم االنخفاض في معدل الزیادة 

الطبیعیة إلى 3.3% عام 2006 مقارنة بـ 3.8% في العام 1997 .

 وتعتبر محافظة الخلیل أكبر محافظات الضفة الغربیة من حیث عدد السكان، حیث قدر عدد سكانھا في منتصف العام 2006 بحوالي 
543 ألف نسمة، في حین تعتبر محافظة غزة أكبر محافظات القطاع من حیث عدد السكان ، إذ قدر عددھم بحوالي 506 ألف نسمة.
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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


