العدد السابع 2009

النشرة اإلخبارية الشهرية

نشـرة شهريـة تصدر عـن املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ـ السنة الثامنة عشرة ـ العدد السابع  -شعبان1430هـ املوافق يوليو (متوز) 2009

املعهد العربي للغابات واملراعي
حيتفل بتخريج طالب دفعة 2009-2008م
الالذقية – اجلمهورية العربية السورية 2009/7/2م
حبضور معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،إحتفل املعهد العربي
للغابات واملراعي ،التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،بتخريج دفعة 2009-2008م من طالب املعهد ،وذلك مبقر
إدارة املعهد يف مدينة الالذقية باجلمهورية العربية السورية مساء يوم اخلميس التاسع من شهر رجب 1430هـ املوافق 2
يوليو (متوز) 2009م.

كما حضر حفل التخريج سعادة الدكتور /حممد حممود احلنان املدير العام املساعد للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية ،رئيس جملس إدارة املعهد ،وسعادة املدير العام للمعهد ،وبعض أعضاء جملس إدارة املعهد ،وعدد من املختصني
واملهتمني.
ً
اجتماعا مع إدارة املعهد ،حبضور املدير العام املساعد
وعقب حفل التخريج عقد معالي الدكتور املدير العام للمنظمة
للمنظمة ،حيث مت حبث أوضاع املعهد الفنية واملالية ،ومت اختاذ عدد من القرارات والتوصيات مشلت املوافقة على تشكيل
جملس إدارة املعهد للدورة العادية الثالثني ،تشكيل جملس أكادميي للقيام مبراجعة املناهج الدراسية باملعهد ،ودراسة
إمكانية إضافة شعبة أو برنامج تدرييب يف جمال تربية النحل وإنتاج العسل ،إضافة إىل عدد من القرارات والتوصيات
اخلاصة بتسيري العمل يف املعهد.
كما قام معالي الدكتور املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بزيارة مبنى إدارة املعهد وداخليات الطالب
ومساكن األساتذة ،وكافة املنشآت اخلاصة باملعهد.
إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية
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دورة تدريبية يف جمال
الزراعة املكثفة إلنتاج احلبوب والبقوليات وتكنولوجيا إنتاج البذور
اجلزائر 2009/7/4 – 6/13
يف إطار تعزيز روابط التعاون املتميزة بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية ( )AOADواملصرف العربي للتنمية
االقتصادية يف أفريقيا ( ،)BADEAقامت املنظمة وبتمويل من الـ  BADEAبتنفيذ دورة تدريبية يف جمال الزراعة
املكثفة إلنتاج احلبوب والبقوليات وتكنولوجيا إنتاج البذور.
اشرف على تنفيذ الدورة خرباء متميزين من املعهد التقين للمحاصيل الواسعة باجلزائر .وقد استفاد من الدورة  13كادر
من  10دول افريقية ناطقة باللغة الفرنسية منهم الفنيني واملهندسني العاملني يف قطاع اإلنتاج واإلرشاد.
اهتمت الدورة بتعزيز قدرات املتدربني ورفع مهارتهم الفنية يف جمال استخدام التقنيات الزراعية احلديثة واملالئمة لرفع
مردودية احملاصيل وتكنولوجيا إنتاج البذور .كما قام املتدربون بعدة زيارات ميدانية وتطبيقية والوقوف على اخلدمات
اليت تقدمها املعاهد الوطنية اجلزائرية املتخصصة يف تنمية وتطوير اإلنتاج الزراعي بصفة عامة واحلبوب والبقوليات
بصفة خاصة ،مما مسح للمتدربني اكتساب وتقوية خرباتهم املهنية يف جمال تكثيف إنتاج احلبوب وتكنولوجيا
إنتاج البذور.
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية توفد ً
وفدا رفيع املستوى
إىل والية نهر النيل جبمهورية السودان
2009/7/16م
يف إطار سعيها لتوطيد عالقاتها مع واليات السودان املختلفة ،خاصة الزراعية منها ،قام وفد رفيع املستوى من املنظمة العربية
للتنمية الزراعية برئاسة مديرها العام معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي ،بزيارة رمسية إىل والية نهر النيل جبمهورية
السودان ،صباح يوم اخلميس  24رجب 1430هـ املوافق  16يوليو (متوز) 2009م .وقد ضم الوفد بعض رجال األعمال واملستثمرين
العرب ،ومعالي املهندس /حممد األمني كباشي وزير الزراعة والغابات األسبق جبمهورية السودان ،إضافة إىل بعض خرباء
املنظمة.
عند مدخل مدينة الدامر ،حاضرة
والية نهر النيل ،كان يف استقبال
الوفد معالي الدكتور /جربيل
عبداللطيف وزير الزراعة والثروة
احليوانية والري بالوالية ،وعدد من
القيادات التنفيذية حبكومة الوالية
ووزارة الزراعة.
ويف مقر األمانة العامة حلكومة
والية نهر النيل استقبل معالي
األستاذ الدكتور /أمحد اجملذوب
أمحد والي الوالية معالي الدكتور
املدير العام للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية والوفد املرافق له ،حبضور
معالي وزير الزراعة والثروة احليوانية
والري بالوالية ،وبعض قيادات العمل
التنفيذي بالوالية.
ثم قام الوفد بزيارة إىل وزارة الزراعة والثروة احليوانية والري بوالية نهر النيل ،حيث ألقى معالي الدكتور /جربيل عبداللطيف
ً
مؤكدا
وزير الزراعة كلمة ترحيبية بالوفد الزائر أشاد فيها بالعالقات القائمة بني وزارته واملنظمة العربية للتنمية الزراعية،
ً
مشريا إىل أن أبواب االستثمار الزراعي بالوالية مفتوحة
على اهتمامه بتعزيز ها لفائدة اجلانبني ،ورحب باألخوة املستثمرين العرب
هلم وجلميع اإلخوة املستثمرين من كافة الدول العربية.
ً
شاكرا ملعالي الوزير ولوالية نهر النيل حسن االستقبال وكرم
وحتدث معالي الدكتور /طارق الزدجالي املدير العام للمنظمة
الضيافة ،وأشار إىل أن املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ويف إطار إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين
القادمني ،اليت أعدتها املنظمة ووافقت عليها قمة الرياض ،والربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي قدمته املنظمة وقررت
القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية يف الكويت إطالقه وتكليف املنظمة مبتابعة تنفيذه ،والذي يستهدف احملاصيل
الزيتية وحماصيل احلبوب واحملاصيل السكرية ،لذا فقد جاء اهتمام املنظمة باالستثمار يف السودان باعتباره أحد الدول العربية
اليت أكد الربنامج الطارئ على أهمية العمل فيها جبانب بعض الدول العربية األخرى.
إىل ذلك قامت إدارة االستثمار بالوالية بتقديم عرض شامل للوفد حول فرص االستثمار الزراعي املتاحة بوالية نهر النيل ،واليت
تشمل اجملال النباتي واحليواني ،حيث مت التعريف بالوالية من حيث املوقع والبنيات التحتية املتوفرة بها ،واألقاليم النباتية املوجودة
بها ،كما مت التعريف ببعض املشروعات الزراعية الناجحة القائمة بالوالية مثل مشروع الشركة العربية ،مشروع البشائر
األردني ،مزرعة الراجحي ومزرعة شركة تاال السعودية.
وللوقوف على بعض املشروعات الزراعية الناجحة القائمة بوالية نهر النيل ،قام معالي الدكتور املدير العام للمنظمة والوفد
املرافق له ،مبعية معالي وزير الزراعة والثروة احليوانية والري بالوالية بزيارة إىل مزرعة الراجحي مبدينة بربر بوالية نهر النيل،
حيث تعرف الوفد على املنشآت القائمة باملزرعة ،واستمعوا إىل تنوير من مدير املزرعة أشار فيه إىل أن العمل باملزرعة بدأ عام
2005م ،وهي تقع يف مساحة ( )50ألف فدان ،ويعتمد العمل يف املزرعة على النظم املطورة يف الزراعة ،خاصة يف جمال الري ،حيث
قام الوفد بزيارة إىل موقع طلمبات ضخ املياه من النيل ،كما وقف على عمليات الري احملوري املستخدمة يف املشروع.
إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية
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والي والية نهر النيل جبمهورية السودان
يستقبل ً
وفدا من املنظمة العربية للتنمية الزراعية
وبعض رجال األعمال واملستثمرين العرب
الدامر – والية نهر النيل 2009/7/16م
استقبل معالي األستاذ الدكتور /أمحد اجملذوب أمحد والي والية نهر النيل ،يف مكتبه مبقر األمانة العامة حلكومة
الوالية صباح يوم اخلميس  24رجب 1430هـ املوافق  16يوليو (متوز) 2009م ،وفد املنظمة العربية للتنمية الزراعية
الذي يقوم بزيارة رمسية إىل والية نهر النيل ،برئاسة املدير العام للمنظمة معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي،
وبعض رجال األعمال واملستثمرين العرب ،ومعالي املهندس /حممد األمني كباشي وزير الزراعة والغابات األسبق
جبمهورية السودان ،إضافة إىل بعض خرباء املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
كما حضر اللقاء من جانب
حكومة والية نهر النيل معالي
الدكتور /جربيل عبداللطيف
وزير الزراعة والثروة احليوانية
والري ،وسعادة األستاذ /حييى
حممد قسم السيد رئيس اجمللس
التشريعي بالوالية ،وعدد
من قيادات العمل التنفيذي
حبكومة الوالية.
يف مستهل اللقاء حتدث معالي
ً
مرحبا مبعالي املدير العام
الوالي
للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية والوفد املرافق له،
ً
وشاكرا هلم هذه الزيارة الطيبة،
ً
تنويرا حول والية نهر
ثم قدم هلم
ً
النيل مشريا إىل أن الوالية تتمتع
بتنوع مناخها ووجود إمكانات زراعية هائلة جعلت منها بستان السودان األول ،حيث جتود بها خمتلف املزروعات خاصة
الفاكهة ،وأشار معاليه إىل أن املساحة الصاحلة للزراعة بالوالية تقدر حبوالي تسعة آالف فدان ،كما توجد بها أعداد
ً
مؤكدا اهتمام الوالية باالستثمار العربي يف خمتلف اجملاالت الزراعية ،لفائدة املستثمر
مقدرة من الثروة احليوانية،
والوالية واملواطن ،ورحب معاليه باإلخوة املستثمرين املرافقني ملعالي املدير العام للمنظمة وأكد هلم أن أبوب االستثمار
ً
ً
مؤكدا استعدادهم لتذليل كل العقبات
تنويرا حول مزايا قانون االستثمار،
الزراعي بالوالية مفتوحة أمامهم ،وقدم هلم
اليت تواجه املستثمرين.
ً
شاكرا ملعالي الوالي حسن االستقبال
كما حتدث معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي املدير العام للمنظمة،
ً
تنويرا حول توجهات املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف ظل اسرتاتيجية التنمية
وكرم الضيافة ،ثم قدم ملعاليه
الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني ،اليت أعدتها املنظمة ووافقت عليها القمة العربية يف الرياض 2007م،
وكذلك الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ،املقدم من املنظمة والذي قررت القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية
اليت انعقدت يف الكويت خالل شهر يناير 2009م ،إطالقه وكلفت املنظمة مبتابعة تنفيذه ،والذي يستهدف بعض
ً
مشريا إىل أن املنظمة قد قامت
احملاصيل اإلسرتاتيجية مثل حماصيل احلبوب واحملاصيل الزيتية واحملاصيل السكرية،
بدعوة عدد من رجال األعمال واملستثمرين العرب للدخول يف جمال االستثمار الزراعي يف السودان ،باعتباره أحد الدول
اليت دعا الربنامج الطارئ لألمن الغذائي للعمل فيها ،وأكد معاليه رغبة اإلخوة املستثمرين املرافقني له يف الدخول يف
استثمارات زراعية بوالية نهر النيل.
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املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يلتقي وزير العلوم والتكنولوجيا جبمهورية السودان
االثنني 2009/7/13م
قام معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،بزيارة إىل وزارة العلوم
والتكنولوجيا جبمهورية السودان نهار يوم االثنني  21رجب 1430هـ املوافق  13يوليو (متوز) 2009م ،حيث كان يف
استقباله معالي األستاذ الدكتور /إبراهيم أمحد عمر وزير العلوم والتكنولوجيا جبمهورية السودان.
ومت عقد اجتماع يف مكتب معالي الوزير ،حبضور سعادة األستاذ الدكتور /الطيب إدريس عيسى ،األمني العام للوزارة،
وبعض قيادات العمل التنفيذي بالوزارة ،حيث رحب معالي الوزير مبعالي الدكتور املدير العام للمنظمة والوفد املرافق
ً
ً
ومتمنيا له طيب اإلقامة يف السودان.
شاكرا له هذه الزيارة الطيبة
له،
ً
تنويرا
من جانبه توجه معالي الدكتور املدير العام خبالص الشكر والتقدير ملعالي الوزير على حسن االستقبال ،وقدم
ملعاليه حول توجهات املنظمة بعد اعتماد قمة الرياض السرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني،
اليت أعدتها املنظمة ،وكذلك إطالق قمة الكويت االقتصادية والتنموية واالجتماعية للربنامج الطارئ لألمن الغذائي
العربي الذي قدمته املنظمة ،والذي يستهدف احملاصيل الزيتية ،وحماصيل احلبوب واحملاصيل السكرية ،من خالل
العمل يف عدد من الدول العربية من بينها مجهورية السودان.
كما أشار معالي الدكتور الزدجالي إىل أنه قد تباحث خالل زيارته األخرية إىل إيكاردا مع مدير عام إيكاردا
حول سبل تطوير حبوث القمح يف السودان ،ومت اقرتاح إعداد مذكرة تفاهم بني السودان واملنظمة وإيكاردا حول
ً
ً
اهتماما
مؤكدا أن املنظمة ومن خالل وجودها يف السودان تولي القطاع الزراعي يف السودان وتنميته
هذا املوضوع،
ً
خاصا .وأشار معاليه إىل أن املنظمة تتطلع إلنشاء مشروع استزراع مسكي عربي يف املياه العذبة ،يهدف إىل مساعدة
صغار الصيادين ودعمهم باملعينات الالزمة ،جبانب تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار يف هذا اجملال وتصدير املنتجات
السمكية إىل األسواق اخلارجية .إضافة إىل إنشاء حمجر بيطري عربي يف والية البحر األمحر.
من جانبه توجه معالي األستاذ الدكتور /إبراهيم أمحد عمر خبالص الشكر والتقدير ملعالي املدير العام للمنظمة على
هذه الزيارة الطيبة ،وعلى اهتمامه بالقطاع الزراعي يف السودان واجلهود املقدرة اليت يقوم بها منذ توليه ملنصب املدير
ً
مشيدا باملقرتحات اليت قدمها معاليه لتطوير قطاع الثروة السمكية يف السودان،
العام للمنظمة وحضوره إىل السودان،
ً
مؤكدا أنها ستجد كل االهتمام واملتابعة من قبل معاليه واملختصني يف وزارته ،وكذلك الوزارات األخرى املختصة.
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املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يقوم بزيارة إىل مشروع اجلزيرة
2009/7/18م
قام معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،صباح يوم السبت 26
رجب 1430هـ املوافق  18يوليو (متوز) 2009م ،برفقة سعادة األستاذ الدكتور /صديق عيسى املدير العام ملشروع
اجلزيرة ،بزيارة إىل القسم الشمالي من مشروع اجلزيرة ،رافقهم خالهلا بعض املستثمرين من اململكة العربية
السعودية ومجهورية مصر العربية ،إضافة إىل بعض خرباء املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
ويف مستهل الزيارة ،وعند بداية القسم الشمالي للمشروع ،رحب سعادة املدير العام ملشروع اجلزيرة مبعالي املدير
ً
ً
تنويرا أشار
مبديا سعادته واعتزازه بهذه الزيارة الطيبة ،ثم قدم
العام للمنظمة واملستثمرين العرب وخرباء املنظمة،
ً
فيه إىل أن مساحة مشروع اجلزيرة تبلغ حوالي  2.2مليون فدان ،وبه ( )12قسما مساحة الواحد منها ال تقل عن ()100
ً
ً
مؤكدا
حاليا تتنوع بني الذرة الرفيعة والفول السوداني،
ألف فدان ،وأشار سعادته إىل أن احملاصيل املزروعة فيه
ً
استعدادهم إلدخال بعض احملاصيل الواعدة .كما تطرق إىل نظام الري املتبع يف املشروع مشريا إىل أنه يتم بالتنسيق
مع روابط مستخدمي املياه ،وأن الري يف املشروع ري انسيابي بالراحة.
ثم قام الوفد بزيارة إطالعية يف أحناء القسم الشمالي للمشروع ،وقف خالهلا على طبيعة العمل الزراعي واملزروعات
ً
حاليا ،كما مت التعرف على املشاكل واملعوقات اليت تواجه العمل الزراعي باملشروع خاصة عمليات الري،
القائمة
حيث وقف الوفد يف منطقة قنطرة أبو عشر على عمليات توزيع مياه الري إىل أحناء القسم الشمالي من املشروع.
ويف ختام الزيارة التقى الوفد بإحتاد مزارعي مشروع اجلزيرة ،حيث حتدث سعادة األستاذ /عباس الرتابي رئيس
ً
ً
مؤكدا استعدادهم يف االحتاد للتعاون
مرحبا مبعالي املدير العام للمنظمة واملستثمرين العرب والوفد املرافق،
اإلحتاد
مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،وترحيبهم باإلخوة املستثمرين العرب واستعدادهم للدخول معهم يف شراكات
خلدمة املستثمرين واملزارعني واإلحتاد.
ً
شاكرا هلم حفاوة
كما خاطب معالي الدكتور /طارق الزدجالي املدير العام للمنظمة اللقاء مع احتاد املزارعني،
االستقبال وكرم الضيافة ،وأشار إىل أن املنظمة ستقوم مع إدارة املشروع ببحث إمكانية إعداد دراسة حول املشروع
لتوضيح املشاكل واملعوقات اليت تواجه العمل الزراعي به ،ومن خالل هذه الدراسة ميكن التنسيق والتعاون ملعاجلة
تلك املعوقات .كما أشار معاليه إىل أن املنظمة على استعداد للتعاون مع احتاد املزارعني لتقديم العون واملشورة
الفنية املمكنة هلم.
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املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يستقبل ً
وفدا من جمموعة جياد الصناعية
اخلرطوم – مجهورية السودان 2009/7/13م
استقبل معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،يف مكتبه مبقر
املنظمة يف اخلرطوم صباح يوم االثنني  21رجب 1430هـ املوافق  13يوليو (متوز) 2009مً ،
وفدا من جمموعة جياد الصناعية
جبمهورية السودان ،يضم كل من سعادة املهندس /أمحد عبدالكريم حممد املستشار الزراعي باجملموعة ،وسعادة
األستاذ سعد الدين خضر وداعة من إدارة النفط والطاقات البديلة.
ً
تنويرا حول رؤية املنظمة العربية
ومت عقد اجتماع رحب يف مستهله معالي الدكتور املدير العام بالوفد الزائر ،وقدم هلم
للتنمية الزراعية وتوجهاتها اجلديدة بعد اعتماد القمة العربية يف الرياض السرتاتيجية التنمية الزراعية العربية
املستدامة للعقدين القادمني ،اليت أعدتها املنظمة ،وكذلك موافقة قمة الكويت االقتصادية والتنموية واالجتماعية
على إطالق الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ،املقدم من املنظمة.
كما مت التباحث حول سبل التعاون بني املنظمة وجمموعة جياد الصناعية فيما خيص إشراك اجملموعة يف مشاريع
التنمية الزراعية ،خاصة يف جمال تقديم اخلدمات الزراعية ،حيث أبدى معالي املدير العام تطلعه ألن تكون لشركة
جياد مساهمتها الفاعلة ودورها الرائد يف هذا اجملال ،نسبة ملا تتمتع به من خربات وامكانات فنية وتقنية تؤهلها لتقديم
اخلدمات الزراعية املطلوبة.
من جانبه أعرب سعادة املهندس /أمحد عبدالكريم املستشار الزراعي مبجموعة جياد عن خالص شكره وتقديره
ً
مؤكدا على
ملعالي املدير العام ،وللمنظمة العربية للتنمية الزراعية الهتمامها بالتعاون مع جمموعة جياد الصناعية،
ً
تنويرا حول مالمح خطة اجملموعة يف اجملال
أهمية تعزيز هذا التعاون خلدمة القطاع الزراعي يف السودان ،وقدم سعادته
ً
مشريا إىل أنه سيتم أخذ مرئيات ومقرتحات املنظمة بعني االعتبار.
الزراعي،
وأتفق الطرفان على أن تقوم جياد مع املنظمة بالتنسيق بشأن دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية اليت تقوم املنظمة
بإعدادها إلقامة شركات خدمات زراعية يف السودان ،من شأنها تسهيل إقامة وجناح مشاريع زراعية ،وتشجيع دخول
املستثمر العربي يف اجملاالت الزراعية إىل السودان.
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من إصدارات املنظمة العربية للتنمية الزراعية :
دراسة حتسني الكفاءة االقتصادية ملياه الري يف الوطن العربي
نسبة ألهمية املوارد املائية ،واليت تعترب من أكثر املوارد الطبيعية
أهمية ً حيث متثل حجر الزاوية يف التنمية الزراعية والصناعية ،األمر
الذي دعا إىل إعطاء أهمية خاصة لتحليل استغالهلا بكافة الطرق
والوسائل املتاحة مثل إدارة الطلب أو إدارة العرض أو حماوالت حتديد
معامل كفايتها من حيث توفرها وسهولة الوصول إليها والبحث يف مزايا
حتديد الكفاءة االقتصادية هلا يف ظل تنافس القطاعات املختلفة.
وقد مت طرح العديد من األفكار األساسية إلدارة املياه على نطاق العامل
بصفة عامة ،ويف املنطقة العربية بشكل خاص ،وكان إلدارة مياه
الري احلصة الكربى باعتبارها صاحبة االستخدام األكرب والذي يبلغ
حوالي  % 71من مجلة االستخدامات العاملية للمياه ،و % 90من مجلة
االستخدامات الكلية يف املنطقة العربية.
ً
ً
خاصا مبا يتعلق
اهتماما
لذا فقد أولت املنظمة العربية للتنمية الزراعية
بهذا اجلانب احليوي واملهم من خالل إدراج مشروع حتسني الكفاءة
االقتصادية ملياه الري يف الزراعة العربية ضمن أحد براجمها الرئيسة
اخلاصة بتنمية املوارد الطبيعية ومحاية البيئة ومكافحة التصحر،
ً
مكمال ملشروع
يف خطتها القصرية املدى 2008 - 2007م والذي يعد
التوعية املائية بالوطن العربي .وكان من ضمن مربرات هذا النشاط
معرفة الوضع احلالي لكفاءة استخدام مياه الري يف الوطن العربي،
بغرض معرفة العقبات اليت تقف أمام زيادة كفاءة استخدام املياه وترشيدها ملواكبة الطلب املتزايد من جراء االزدياد
املطرد يف عدد السكان والنمو احلضري والصناعي.
ً
من ناحية أخرى ،تشري بعض الدراسات إىل أن هنالك ً
وفواقدا يف مياه الري للكثري من األسباب الفنية واالقتصادية
هدرا
واالجتماعية ،واليت تتداخل وتتشعب فيما بينها لتمثل حجر عثرة أمام حماوالت اإلصالح الفين واملؤسسي ،إضافة إىل
قلة الوعي وعدم إيالء أهمية ملعرفة الكفاءة االقتصادية الستخدام املوارد املائية كإحدى املرتكزات يف إدارة هذا املورد
املهم واحملدود.
ً
مؤخرا ،يف حتليل
وتتلخص أهداف دراسة حتسني الكفاءة االقتصادية ملياه الري يف الوطن العربي ،اليت أصدرتها املنظمة
الوضع الراهن الستخدامات املياه وحتديد مقدار اهلدر يف مياه الري ألهم احملاصيل يف بعض الدول العربية مع حتديد
االستغالل األمثل للموارد املائية من خالل إدخال مفهوم النظرة االقتصادية الستخدامها ،إضافة إىل حتديد كميات الري
املناسبة ألهم احملاصيل الزراعية يف هذه الدول واستقراء ممارسات املزارعني وتعاملهم مع املياه ورؤيتهم يف طرق حتسني
كفاءة استخدامها وكيفية تقوية الروابط بينهم وبني املراكز البحثية لتسريع عملية تبين التقانات الواعدة يف هذا
اجملال.
ولقد مت اختيار بعض الدول املتميزة يف استخدامات تقانات املياه ووسائل الري مثل األردن ،اجلزائر ،السعودية ،السودان،
سوريا ،مصر ،واليمن إلجراء الدراسة .ولقد استعرضت الدراسة كل اجلوانب املهمة واملتعلقة بكفاءة استخدام مياه
الري من النواحي التقنية واالقتصادية والنواحي العملية واملستمدة من االستبيان امليداني ملمارسات املزارعني وآرائهم
واليت ُِر ِبطت بأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية كما اشتملت على حملات عن السياسات الزراعية احلالية وامليزات
التفضيلية للزراعة يف الدول املشاركة يف الدراسة يف حماولة لفهم العالقات املعقدة اليت حتكم اإلنتاج الزراعي حتت
ظروف عامل حتتدم فيه املنافسة وتصغر فيه املسافات وتتسارع فيه وترية التنمية واستنباط التقانات.
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جامعة الدول العربية
املنظمة العربية للتنمية الزراعية
جائزة املنظمة العربية للتنمية الزراعية
لإلبداع العلمي يف اجملال الزراعي لعام 2009
يف جمال
اإلنتاج احليواني وصحة احليوان
شاملة جماالت تربية احليوان والتغذية
ً
سنويا جوائز للبحوث الفائزة
يف إطار برنامج تشجيع البحوث الزراعية األصيلة واملبتكرة واليت هلا الريادة العلمية ،متنح املنظمة
على النحو التالي:
		
 -اجلائزة األوىل:

عشرة آالف دوالر

		
 -اجلائزة الثانية:

سبعة آالف دوالر

		
 -اجلائزة الثالثة:

مخسة آالف دوالر

• للتقدم لنيل هذه اجلوائز ميكن الرجوع إىل الشروط واإلجراءات املنشورة بصفحة املنظمة على الشبكة الدولية وعنوانها:
www.aoad.org
• آخر موعد لتلقي البحوث مستوفية شروط التقديم واإلجراءات
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