
إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

العدد احلادي عشر 2006النشرة اإلخبارية الشهرية
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العربیة  اإلمارات  دولة  إستضافت 
المتحدة خالل الشھر الحالي اجتماعات الدورة 
العربیة  للمنظمة  التنفیذي  للمجلس  الثالثون 
للتنمیة الزراعیة وذلك برئاسة معالي الدكتور 
البیئة والمیاه بدولة  الكندي وزیر  محمد سعید 
المجلس  رئیس  المتحدة  العربیة  اإلمارات 
المعالي  أصحاب  وبحضور  للمنظمة  التنفیذي 
أعضاء  العربیة  الدول  في  الزراعة  وزراء 
المجلس باإلضافة لمعالي الدكتور سالم اللوزي 
المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
القضایا  من  العدید  المجتمعون  استعرض  وقد 
المدیر  تقریر  بینھا  ومن  للمجلس  المقدمة 
واإلداریة.  والمالیة  الفنیة  والمذكرات  العام 
الذي قدم في االجتماعات حول  التقریر  ولعل 
األضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي اللبناني 
لبنان  على  األخیر  اإلسرائیلي  العدوان  نتیجة 
یوضح  أعماره  إلعادة  العاجلة  واالحتیاجات 
للوقوف  العربیة  لألمة  الماسة  الحاجة  بجالء 
العون  ید  ومد  محنتھ  في  الشقیق  لبنان  مع 
األلیم  المنعطف  ھذا  الجتیاز  لھ  والمساعدة 
فالتقریر مدعم بالصور  التنمویة.  من مسیرتھ 
التي  المباشرة  األضرار  لتقدیرات  واألرقام 
لھذا  نتیجة  اللبناني  الزراعي  بالقطاع  لحقت 
العدوان اإلسرائیلي الغاشم على لبنان الشقیق، 
مفصلة  جداول  وفي  التقریر  أوضح  كما 
اإلنتاج  مدخالت  من  العاجلة  االحتیاجات 
الزراعي للقطاع في لبنان وذلك وفقًا لتقدیرات 
وزارة الزراعة اللبنانیة. إن الخسائر اإلجمالیة 
للقطاع الزراعي بلبنان نتیجة لھذا العدوان قد 
نحو  منھا  دوالر  ملیون   (406) نحو  بلغت 
أضرار  عن  عبارة  دوالر  ملیون   (188)
مباشرة وحوالي (218) ملیون دوالر  أضرار 
العربیة  ألمتنا  یمكن  مبالغ  مباشرة وھى  غیر 

تأمینھا إلعادة تأھیل ھذا القطاع الھام بلبنان.

واهللا الموفق
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جلرٌّـ8ت9ـإلَّيآل٥ـبسنتخمُُّـخؤشخإلٌّإـ2006

/11/9-8 الفترة  خالل  المتحدة  العربیة  اإلمارات  بدولة  دبي  مدینة  استضافت 
2006  اجتماعات المجلس التنفیذي للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في دورتھ الثالثین، 
العربیة  اإلمارات  بدولة  والمیاه  البیئة  وزیر  الكندي  سعید  محمد  الدكتور  معالي  برئاسة 
المتحدة ، رئیس المجلس التنفیذي للمنظمة، وبحضور أصحاب المعالي وزراء الزراعة 
في كل من الجمھوریة التونسیة ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، جمھوریة 
جیبوتي، جمھوریة السودان، الجمھوریة العربیة السوریة، سلطنة عمان ، ومعالي الدكتور 
سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. وقد أصدرت ھذه الدورة ، 
وبعد مناقشتھا لجدول األعمال، عددًا من التوصیات والقرارات الھامة بشأن تقریر المدیر 
العام للمنظمة، ومتابعة تنفیذ قرارات الدورة التاسعة والعشرین للجمعیة العمومیة للمنظمة، 
سیر العمل في برامج وأنشطة المنظمة لعام 2006 ، مشروع الخطة والبرنامج التنفیذي 
لتطویر المنظمة، وتشكیل لجان تقییم جائزة المنظمة لإلبداع العلمي في المجال الزراعي، 
إضافة إلى بعض القرارات الخاصة بالمواضیع اإلداریة والمالیة المتعلقة بسیر العمل في 

المنظمة. 
األساسیة في الجمھوریة اللبنانیة،  ثم تطرق التقریر إلى نوع وطبیعة األضرار 
التي لحقت بالقطاع الزراعي اللبناني نتیجة للعدوان اإلسرائیلي ، حیث تم تقدیر األضرار 
المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي اللبناني نتیجة للحرب ما بین 5- 30% من إجمالي 
اإلنتاج  في المناطق المتضررة ( البقاع،  الجنوب، النبطیة) .  وقد أشارت التقدیرات إلى 
أن حجم األضرار قد بلغ نحو 188 ملیون دوالر أمریكي وھى عبارة عن أضرار مباشرة 
وأخرى غیر مباشرة لحقت  بالقطاع الزراعي اللبناني. كما أشتمل التقریر على استعراض 
وقد  ھذا  للمساعدة.  المقترحة  واآللیات  اللبناني،  الزراعي  للقطاع  العاجلة  لالحتیاجات 
عرض ھذا التقریر في الجلسة االستثنائیة للمجلس االقتصـادي واالجتماعي لجامعة الدول 

العربیة، التي تم عقـدھا في الجمھوریة اللبنانیة خالل الفترة 2006/10/17-16 .
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العرض إلى استماعھا وبعد التنفیذي للمنظمة، للمجلس الثالثین الدورة أصدرت فقد آخر جانب ومن (بقیة حدث الشھر)
العربي األمن الغذائي أوضاع تطورات حول الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي سالم الدكتور معالي قدمھ الذي
بإعداده قامت لعام 2005، الذي العربي الغذائي ألوضاع األمن السنوي التقریر إعداد بمستوى فیھ أشادت ، قرارًا 2005 لعام
المنصرم خالل الموسم العربي الغذائي األمن أوضاع في اإلیجابیة للتطورات االرتیاح وتسجیل للتنمیة الزراعیة، العربیة المنظمة
األعمال العرب لالستثمار ورجال الخاص القطاع ودعوة ، الرئیسیة الغذائیة السلع من عدد إنتاج بزیادة منھا یتعلق ما خاصة ،
الزراعیة المجاالت وتسھیالت لالستثمار في مزایا السودان من جمھوریة مما تقدمھ واالستفادة ، المشتركة الزراعیة المشاریع في

الغذائیة أو العلفیة. سواء والحبوب والزیوت اللحوم مجاالت في خاصة العربي، الغذائي أوضاع األمن تحسین في للمساھمة
العرض  إلى استماعھم وبعد التنفیذي للمنظمة، للمجلس الثالثون الدورة أعضاء ، المعالي الوزراء أصدر أصحاب كما
قرارًا اللبنانیة ، الجمھوریة في القطاع الزراعي تأھیل العاجلة إلعادة االحتیاجات حول للمنظمة العام المدیر معالي قدمھ الذي
إلعادة العاجلة االحتیاجات تحدید في للمساھمة جھود من للتنمیة الزراعیة العربیة للمنظمة العامة اإلدارة بھ ما قامت فیھ ثمنوا
العربیة الدول في الزراعیة عن الشؤون والھیئات المسئولة الوزارات ، وناشدوا الجمھوریة اللبنانیة في الزراعي القطاع تأھیل
والفني المادي الدعم  تقدیم خالل من اللبناني، الزراعي القطاع تأھیل إعادة إلى الرامیة اللبنانیة الزراعة وزارة جھود دعم
لدعم 2007 عام خالل دولي مؤتمر بتنظیم الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة قیام على الموافقة القرار تضمن كما المطلوب،

المعنیة. الجھات وكافة اللبنانیة الزراعة وزارة مع بالتعاون اللبناني الزراعي القطاع

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر ؤالآلَنآل خؤسَيجمّـ خ١الحي
خؤهخمرٌّ ٌّخؤوجمخ خألُ خٍمجخه س�َّحمخس ضَّأل ىخمخحمخ� ُّمتحلحم

ـؤهخإلـ2005
اإلمارات بدولة دبي مدینة استضافتھا التي الثالثین دورتھ في الزراعیة، للتنمیة العربیة للمنظمة التنفیذي المجلس أصدر
اإلمارات بدولة وزیر البیئة والمیاه سعید الكندي محمد الدكتور معالي برئاسة خالل الفترة 2006/11/9-8 ، ، العربیة المتحدة
، السودان جیبوتي، الجزائر، ، تونس من كل في الزراعة وزراء المعالي أصحاب وبحضور المجلس، رئیس المتحدة العربیة
حول تطورات أصدر قرارًا الزراعیة، للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي سالم الدكتور ومعالي عمان ، ، سلطنة سوریا
الذي قامت ، ألوضاع األمن الغذائي العربي السنوي التقریر إعداد بمستوى فیھ أشاد ، 2005 لعام العربي الغذائي األمن أوضاع

الزراعیة. للتنمیة العربیة المنظمة بإعداده
خاصة المنصرم، خالل الموسم العربي الغذائي األمن أوضاع في اإلیجابیة االرتیاح للتطورات تسجیل القرار تضمن كما
في لالستثمار العرب األعمال ورجال الخاص القطاع القـرار ودعا الرئیسیة، الغذائیة السلع من عدد إنتاج بزیادة منھا یتعلق ما
الزراعیة في المجاالت لالستثمار وتسھیالت من مزایا السودان جمھوریة مما تقدمھ واالستفادة ، الزراعیة المشتركة المشاریع

الغذائیة أو العلفیة. سواء والحبوب والزیوت اللحوم مجاالت في خاصة العربي، الغذائي أوضاع األمن تحسین في للمساھمة

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر ؤالآلَنآل خؤسَيجمّـ خ١الحي
جلهآلـخعٌَّجل خؤهخمر خؤحنحمخه َُّخنبحلـٍجنخحمخس

خؤالرَخإلٌّ خؤحنحمخهٌّ سخًالـخؤ�خه ذهخجلط خؤخمخألـذق

اإلمارات بدولة دبي مدینة استضافتھا التي الثالثین دورتھ في الزراعیة، للتنمیة العربیة للمنظمة التنفیذي المجلس أصدر
اإلمارات بدولة والمیاه البیئة وزیر الكندي سعید محمد الدكتور معالي برئاسة ، 2006/11/9-8 الفترة خالل العربیة المتحدة،
، السودان جیبوتي، تونس ، الجزائر، من كل في الزراعة وزراء المعالي أصحاب المجلس ، وبحضور رئیس المتحدة العربیة
االحتیاجات بشأن قرارًا الزراعیة، أصدر للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي سالم ومعالي الدكتور ، عمان سلطنة ، سوریا
ثمن القرار حیث األخیر، الغاشم اإلسرائیلي العدوان نتیجة لحق بھ الدمار الذي بعد اللبناني، الزراعي القطاع تأھیل إلعادة العاجلة
تأھیل القطاع إلعادة العاجلة االحتیاجات تحدید في للمساھمة جھود من الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة بھ اإلدارة العامة قامت ما
والمؤسسات، العربیة، الدول  فیھا بما  المعنیة الجھات  كافة على التقریر تعمیم منھا  والطلب اللبنانیة،  الجمھوریة  في الزراعي
في الزراعیة الشؤون عن المسؤولة والھیئات الوزارات الدولیة.كما ناشد القرار واإلقلیمیة العربیة التمویل وصنادیق والمنظمات
المادي الدعم تقدیم من خالل اللبناني الزراعي القطاع تأھیل إعادة إلى الرامیة اللبنانیة الزراعة دعم جھود وزارة العربیة، الدول
لدعم ، 2007 عام خالل دولي مؤتمر بتنظیم الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة قیام على الموافقة القرار والفني المطلوب. وتضمن

المعنیة. الجھات وكافة اللبنانیة الزراعة وزارة مع بالتعاون اللبناني الزراعي القطاع
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خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر ؤالآلَنآل خؤهخإل خلحلُّخم ألهخؤٌّ كَض خلَّحمُّسخإلٌّ يجتخألـخؤخمحي
خلَّحمُّسخإلٌّ خخنسضخئـخؤَّ ؟ ٍخنخإل

– 2ت11ت2006 ـإلَّخئنتَّم

اإلسالمیة بالجمھوریة الدولة رئیس والدیمقراطیة/ للعدالة العسكري المجلس رئیس فال محمد ولد أعلي الرئیس فخامة منح
برتبة الوطني الموریتاني االستحقاق بوسام ، العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة المدیر اللوزي سالم الدكتور معالي الموریتانیة
تحقیقًا العربي، في الوطن بالتنمیة الزراعیة االرتقاء أجل من المبذولة تقدیرًا لجھوده الوطني،وذلك االستحقاق نظام من ضابط
وقد ھذا الموریتانیة. الجمھوریة اإلسالمیة القطاع الزراعي في تنمیة لجھوده المقدرة في المنشود، وكذلك العربي الغذائي لألمن
بتقلید الدولة، رئیس فخامة عن الموریتانیة، نیابة اإلسالمیة الجمھوریة في الریفیة التنمیة وزیر سیلي غاندیغا األستاذ معالي قام
في المناسبة بھذه أقیم خاص احتفال ، في الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العام اللوزي المدیر سالم الدكتور معالي إلى الوسام

الریفیة. التنمیة وزارة

خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ م َّخإلخؤشخمٍطـخع ألجيٍؤٌّ ؤخـئرخحم
خعَّخإلٌّ س�َُّّخمـخ�إلسخص خعحلُّشـم خؤسخإلخس خخنسجتحلخإل ٍديخئ ٍخىه ضَّأل

4ت6ت11ت2006 خؤجيَّجلخْ ُّلٌَّحم – خعخم َّإل

عقدت ، السودان بجمھوریة والغابات الزراعة وزیر عیسى كباشي األمین محمد المھندس من معالي الكریمة تحـت الرعایة
الحیوانیة الثروة كبار مسؤولي لقاء السودان، في جمھوریة والغابات وزارة الزراعة مع بالتعاون للتنمیة الزراعیة العربیة المنظمة
للمنظمة العربیة الرئیسي وذلك بالمقر ، اإلنتاج الحیواني" تطویر في الحدیثة التقانات استخدام وآفاق "واقع العربي حول الوطن في
من األھداف جملة تحقیق إلى اللقاء ھدف وقد . 2006/11/6 – 4 الفترة خالل السودان جمھوریة – الخرطوم في الزراعیة للتنمیة
في المنطقة الحیواني قطاع اإلنتاج أداء تطویر في الحدیثة التقانات لمستویات الراھن على الواقع الوقوف والغایات من أھمھا
الدخل القطاع في ھذا وزیادة إسھامات الحیوانیة للمنتجات والنوعي الكمي التحسین مجال في بالتجربة الدولیة االسترشاد ، العربیة
الحدیثة والتوظیف الكامل للتقانات األمثل االستخدام تعوق المحددات التي تذلیل محددة بشأن بتوصیات الخروج إلى إضافة القومي،
الدول الحیوانیة من إلدارات الثروة وممثًال مدیرًا (15) اللقاء ھذا في وشارك الحیواني. قطاع اإلنتاج تطویر في عالمیًا المستخدمة
بإعداد وتقدیم شاركوا والعلماء الذین من الخبراء عدد جانب إلى الحیواني، باإلنتاج واألكثر اھتمامًا ذات األھمیة النسبیة العربیة
الحدیثة التقانات المنطقة العربیة، الحیوانیة في الثروة أوضاع تناولت والتي اللقاء، بحثھا ھذا السبع التي المحوریة العمل أوراق
وإنتاج اللقاحات واألمصال، الحیوان أمراض تشخیص في المستخدمة الحدیثة التقانات ، والتغذیة األعالف تحسین في المستخدمة
المحددات للحیوان، التحسین الوراثي في المستخدمة ، التقانات الحدیثة التناسلیة الرعایة تحسین المستخدمة في الحدیثة التقانات
حیث اإلنتاج الحیواني تحسین مجال في الرائدة والتجربة الحیواني، اإلنتاج تحسین لتقانات الدول العربیة تواجھ تبني التي الرئیسیة
تم ، اللقاء أعمال ختام وفي المتقدمة. من الدول نماذج إلى إضافة ، المماثلة ذات الظروف الثالث العالم دول بعض من نماذج تقدیم تم
العربیة، الدول في القرار أصحاب لدى الحیوانیة دور الثروة أھمیة إبراز على أكدت والتوصیات المقترحات من عدد إلى التوصل
جمعیات تشكیل على العربیة الدول حث ، المالئمة الحدیثة التقانات واستخدام العلمي البحث إلجراء الكافیة المادیة ورصد االمكانات
، الحیوانیة الثروة مجال في اإلرشاد المتخصص على دعم العربیة في الدول المعنیة وكذلك حث الوزارات ، المتخصصة المربین
الحدیثة التقانات استخدام مجال في المؤثرة األخرى التوصیات من مجموعة إلى إضافة ھذا المالئمة. التقانات األولویة لنقل وإعطاء

الزراعیة. للتنمیة العربي الوطن في الحیواني تطویر اإلنتاج في

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر خلَنآل
خؤَّجنحمخـ خلهخؤٌّ مبضخز خؤَّجنخحمّـ خصسآلخه م سنتخحمؤ
خؤهخمرٌّ مـخؤَّ ُ خؤجيآلئ خؤشخمٍط هُ خلجيَّؤق

25ت26ت11ت2006 مبَهخ

توجھات استراتیجیة "نحو شعار صالح رئیس الجمھوریة الیمنیة وتحت اهللا عبد على لفخامة الرئیس الكریمة الرعایة تحت
في السمكیة الثروة الوزراء والمسئولین عن لمعالي الوزاري االجتماع العربي" انعقد الوطن في السمكیة الثروة لتنمیة تكاملیة
/ م الثروة السمكیة وزیر معالي من بدعوة 2006م نوفمبر 26-25 من الفترة في صنعاء الیمنیة العاصمة العربي في الوطن
العربیة المنظمة مثل حیث لمنتجي األسماك العربي واالتحاد السمكیة الثروة وزارة بین وبالتعاون الصغیري إبراھیم محمود

العربیة. العام للمنظمة المدیر اللوزي الدكتور سالم معالي بقیادة الزراعیة وفد للتنمیة
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المجلس العربي إنشاء واألحیاء المائیة ودراسة السمكیة الثروة كافة مجاالت العربي في التعاون تفعیل بھدف االجتماع عقد وقد
العربیة. جامعة الدول إطار السمكیة في للثروة

عبد / األستاذ الیمنیة الجمھوریة في الوزراء مجلس رئیس دولة كلمة أبرزھا الكلمات من عدد ألقیت الجلسة االفتتاحیة وخالل
. الصغیري محمود إبراھیم / المھندس السمكیة الثروة ووزیر الرحمن باجمال عبد القادر

العربي. الوطن في السمكیة الثروة قطاع وتطویر بدعم المتعلقة الھامة التوصیات من بالعدید االجتماع خرج وقد ھذا
خؤسحلحمُّر خؤحلٍحمط

خلرئخم ؤ�إلجمخحم خعوخمخي خلهالَّألخس إلنخإل خخنسجتحلخإل ضَّأل
ؤالضحلٍجل خؤهخرخمط َّخإلخع خألخمخيف مـعخأل

19ت23ت11ت2006 ُّخؤجيَّحم خؤهخمر ُّخعآلٌَّحم – جلألنتء

المنظمة عقدت السوریة ، العربیة بالجمھوریة الزراعي واإلصالح الزراعة وزیر سفر معالي الدكتور عادل من برعایة كریمة
نظام "استخدام حول التدریبیة الدورة السوریة، الزراعي واإلصالح الزراعة  وزارة  مع بالتعاون  الزراعیة للتنمیة العربیة
بعد عن لالستشعار العامة الھیئة بمقر وذلك العابرة للحدود" ، األمراض الحیوانیة مجال المبكر في لإلنذار الجغرافیة المعلومات
تدریب الكوادر إلى التدریبیة الدورة وھدفت الفترة 2006/11/23-19. خــالل العـربیة السوریة الجمھوریة دمشق – مدینة في
نظام المبكر باستخدام اإلنذار مجال في قدراتھم وتطویر ، الحیوانیة الصحة مجال في للعاملین المھنیة الكفاءات ورفع البیطریة،
وتأسیس المبكر ، اإلنذار مجال في االرتكاز القطریة نقاط قدرات تعزیز إلى إضافة ، بعد واالستشعار عن الجغرافیة المعلومات
وشارك العابرة للحدود. األمراض الحیوانیة ومكافحة استقصاء في الجغرافیة المعلومات نظام الستخدام وتأھیلھا البیانات قواعد
ومكافحة واستقصاء رصد بمشروع المشمولة بالدول االرتكاز في نقاط العاملة الكوادر من (13) متدربًا التدریبیة الدورة ھذه في
واشتمل برنامج الدورة العربیة. الدول من عدد في الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة تنفذه الذي حمى الوادي المتصدع، مرض
برصد واستقصاء خاص مبكر إنذار نظام الجغرافیة لتأسیس المعلومات مثل استخدام الھامة الموضوعات من عدد التدریبیة على
بیانات أھمیة  المبكر، اإلنذار في بعد عن واالستشعار الفضائیة الصور استعمال للحدود، العابرة الحیوانیة األمراض ومكافحة
المنظمة بالذكر أن الجدیر المیدانیة. المسوحات في (GPS) المواقع تحدید أجھزة واستعمال ، المبكر اإلنذار في الجوي الرصد
الطبیعیة المخاطر لدرء اإلنذار المبكر موضوع قد أولت بھا، العمل تطویر وتحدیث برنامج إطار وفي الزراعیة، للتنمیة العربیة
، الخرطوم في للمنظمة الرئیسي بالمقر المبكر لإلنذار وحدة بتأسیس قامت حیث ، خاصة والحیواني أھمیة النباتي اإلنتاج تھدد التي
على الوحدة ھذه العمل في منھجیة وتعتمد واألداء، السرعة فائقة متطورة وراسمات حاسبات من الالزمة لھا التجھیزات ووفرت
ونقاط القطریین المنسقین مع التعاون تحفیز إلى إضافة الصلة، ذات والمؤسسات المنظمات مع واإلقلیمي الدولي تعزیز التعاون

المطلوبة. البیانات لبناء قواعد الغرضیة بالخرائط الوحدة تزوید بغیة الدول األعضاء ، االرتكاز في
آلخ�ىال خؤسحلحمُّر خؤحلٍحمط

خؤحنحمخه م خلخع خلخِ ضَّألـخخنسجتحلخإل
19ت23ت11ت2006 جلٍؤـخ�ألخحمخسـخؤهخمرـخلسضحلط – جلرٌّ

التنفیذي المجلس المتحدة، رئیس العربیة بدولة اإلمارات البیئة والمیاه وزیر الكندي ، سعید الدكتور محمد من معالي كریمة برعایة
العربیة اإلمارات بدولة والمیاه البیئة وزارة مع الزراعیة بالتعاون العربیة للتنمیة المنظمة عقدت ، الزراعیة للتنمیة للمنظمة العربیة
بمقر وذلك ، الزراعة" المیاه المالحة في "استخدام حول اإلقلیمیة التدریبیة الدورة بدبي، الملحیة للزراعة الدولي ، والمركز المتحدة

.2006/11/23-19 خالل الفترة ، دبي في الملحیة الدولي للزراعة المركز
یستدعي األمر الذي ، المائیة الموارد شح في من الدول العربیة منھ غالبیة تعاني نسبة لما التدریبیة الدورة ھذه انعقاد ویأتي
المیاه استخدام على الضغط تخفیف إلى التدریبیة الدورة تھدف حیث ، الزراعة في التقلیدیة غیر المائیة الموارد استخدام ضرورة
إلى العمل إضافة ، الزراعة في التقلیدیة غیر المائیة الموارد استخدام من خالل ، وذلك العربیة المنطقة في أصًال المحدودة العذبة

الملحیة. الزراعة تقانات جید على مدربة بشكل عربیة كوادر تأمین على
بمجال المعنیة العربیة المراكز والمؤسسات في (20) متدربًا من الكوادر العاملة عدد الدورة التدریبیة ھذه فعالیات من استفاد وقد
المحاضرات من عدد على التدریبیة الدورة برنامج واشتمل عربیة، دولة (16) یمثلـون ، الزراعة في المالحة المیاه استخدام
وإمكانیة التقلیدیة غیر المیاه وموارد مثل خصائص الصلة ذات  الموضوعات  من  جملة تناولت ، العملیة والتطبیقات النظریة
طرق الملوحة، عالیة المیاه في والري الملحیة بالملوحة، الزراعة الجافة المتأثرة البیئات في الملحیة الزراعة أھمیة ، استخدامھا
تواجھ التي والتحدیات القضایا إلى إضافة ، الري المالحة في المیاه ، واستخدام النباتات في الملوحة تحمل لزیادة الوراثي التحسین

المالحة. المیاه موارد واستخدام تنمیة
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ألجيَّؤٌّ ؤئرخحم خؤَّأل خؤهآلال ٍحمنب
خؤهخمر خؤحلٍأل م خؤجيآلئ خ�ضمتخخس

28ت30ت11ت2006 َآلخؤ ُّخعآلٌَّحم – مبَهخ

العربیة المنظمة عقدت الیمنیة الثروة السمكیة بالجمھوریة وزیر محمود إبراھیم الصغیري المھندس لمعالي الكریمة الرعایة تحت
الوطن في اإلحصاءات السمكیة مسئولي كبار عمل ورشة الیمنیة بالجمھوریة السمكیة الثروة وزارة مع وبالتعاون الزراعیة، للتنمیة

. ثاني) 2006 (تشرین نوفمبر 30-28 الفترة وذلك بصنعاء خالل العربي
السمكیة ومعالي الدكتور  الثروة وزیر الصغیري إبراھیم محمود المھندس معالي بالحضور شرفھا والتي حفل افتتاح الورشة  وفي
العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي سالم الدكتور معالي خاطب الیمنیة بالجمھوریة والري الزراعة وزیر فقیرة إبراھیم جالل
في مقومات وعنصرًا ھامًا العربیة الزراعیة الموارد في أساسیًا ركنًا تعد السمكیة الثروة أن إلى ومشیرًا للتنمیة الزراعیة الحضور

العربیة. للدول الغذائي األمن تحقیق
حوالي  طولھا ویبلغ العربیة السواحل على تمتد التي البحریة المصادر فھنالك العربیة، الدول في السمكیة الثروة مصادر  وتتنوع
الطبیعیة والبحیرات كاألنھار الداخلیة المائیة في المسطحات والتي تتمثل البحریة غیر والمصادر متر، كیلو ألف وعشرین ثالثة
كبیرة إمكانیات وجمیعھا توفر الداخلیة، والمیاه البحریة المیاه في السمكي االستزراع مجال التوسع في إلى إضافة والصناعیة،

واألحیاء المائیة األخرى. األسماك إلنتاج
عام 2005 ثالث  منذ تضمن للمنظمة التنظیمي الھیكل أن إلى معالیھ أشار والھام، الحیوي القطاع بھذا المنظمة وفي إطار اھتمام
السمكیة الثروة لتنمیة مستقًال برنامجًا لھا اجتماع أول والتي أدرجت في المائیة، واألحیاء لألسماك إحداھا متخصصة دائمة لجان
أن تتضمن مقترحھا بعد تبني وذلك ، 2008 – 2007 خطة عامي اعتبارًا من عمل المنظمة خطة المائیة في األحیاء وتربیة
القطاع وباعتباره المنظمة، لعمل الحیوي المجال ھذا في رئیسیًا برنامجًا 2012 – 2007 للفترة األجل متوسطة الخطة اإلطاریة
األمراض تفاقم الحیواني مع البروتین توفیر في دوره العربي، كما یتعاظم الوطن مستوى على تجاریًا یحقق فائضًا الذي الوحید

والداجنة. الحیوانیة الثروة في المستمر
: اآلتي إلى ھدفت عربیة قد دولة (14) (20) مشاركًا ویمثلون حضرھا والتي ھذه الورشة أن بالذكر یجدر

ومعالجتھا. األسماك وتخزینھا مصاید عن اإلحصاءات جمع حول إجراءات توجیھیة وخطط معاییر وضع • ·
العربیة. الدول في السمكیة اإلحصاءات في المستخدمة واألسالیب المعاییر توحید • ·

المائیة. وتربیة األحیاء العربیة األسماك أوضاع الموارد السمكیة ومصاید عن منتظمة متسقة ومدققة إحصاءات جمع • ·
والتخطیط. السیاسات وضع أجل العربیة من األسماك مصاید واتجاھات أوضاع وتحلیل رصد • ·
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خلَنآل صخحنط
خ١خألـخؤحنحمخهٌّ خؤهالآلٌّـم ؤ�رحلخه

2006 ؤهخإل
عخأل م

خؤرـٍخؤسََّهـخعَّّـ ٍُّلخ هخؤ�ر خلَّخحمجل سَآل
خؤسمتضخم ٍألئخيض

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

2006 حول: لعام مجال الجائزة

ٍألئخيض ٍخؤسََّهـخعَّّـ خؤر ٍُّلخ هخؤ�ر خلَّخحمجل سَآل"
خؤسمتضخم"

خعَّخحنح
للباحثین الثالث للجوائز المالیة  القیمة  وتبلغ التقییم، لنتائج وفقًا مرتبة الفائزة الثالثة  للبحوث الجوائز تمنح أ-

التالي: النحو على موزعة أمریكي وعشرین ألف دوالر اثنین
دوالر. آالف األولى وقیمتھا عشرة الجائزة

دوالر. آالف سبعة الثانیة وقیمتھا  الجائزة
دوالر آالف خمسة الثالثة وقیمتھا  الجائزة

بینھم الجائزة وتوزع فیھ، المشتركین العرب الباحثین عدد كان مھما الفائز للبحث الجائزة تمنح ب-
بالتساوي.

خؤسحلُّآلح نبخمٍم

المتخصصة العلمیة المجالت  إحدى  في  للنشر مقبوًال أو  منشورًا  الجائزة  لنیل المقدم البحث یكون أن أ-
الممولة. البحوث أو تنمویة، عن مشروعات الناتجة وتقبل البحوث القبول)، وثیقة (ترفق المحكمة

وما بعده). 2001 (عام سنوات خمس أكثر من على إنجازه یمض لم البحث یكون أن ب- 
بمشاركة ویسمح العربیة، الدول مواطني من الجائزة لنیل المتقدمین الباحثین أو الباحث یكون أن ج-
الباحثین لتشجیع والمخصصة مالیة جوائز استحقاقھم دون البحث، فریق ضمن العرب الباحثین مع أجانب باحثین

العرب.
علمیة. درجة على الحصول بھ سیتم أو تم البحث قد یكون أال د-

المنظمة. جوائز بأحد لھ الفوز قد سبق البحث یكون - أال ه
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لنیل بھ القائمین والباحثین البحث ترشیح البحث یتضمن أجرى بھا المؤسسة التي من رسمي بخطاب للجائزة التقدیم یتم أ-
وقیمتھ. مصدر التمویل یذكر للبحث وطني أو خارجي تمویل وجود حالة ونتائج التطبیق،وفي الجائزة،

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

التالیة العناصر على واضح بشكل یشتمل صفحات)، 5-3) العربیة باللغة وافي ملخص بحث بكل یرفق - ج

البحث. إنجاز تاریخ ج- البحث.  أھداف ب- البحث.  موضوع أھمیة - أ
المراجع المستخدمة. البحث.     و- نتائج ھـ الطریقة البحثیة.      د-

الزراعیة. التنمیة التطبیقیة للبحث في األھمیة ز-
الدقیق والتخصص العلمیة الدرجة متضمنة العربیة باللغة الذاتیة السیرة ترفق المشاركین، العرب الباحثین أو للباحث بالنسبة د-
البیانات ترفق أو المشروعات البحثیة للمؤسسات وبالنسبة بھا. قام التي والعلمیة البحثیة واألنشطة العلمي والوظیفة والتاریخ

بھا. الخاصة التعریفیة

التقدیم: موعد
أول) (كانون دیسمبر 31 غایتھ موعد في 2006 لعام العلمي لإلبداع العربیة المنظمة  جائزة  لنیل المقدمة  البحوث ترسل ·

اإلعالن. ھذا في المبینة واإلجراءات التقدیم شروط مستوفیة 2006، على أن تكون

مالحظات:
الفائزة للبحوث الثالثة للتنمیة الزراعیة العربیة المنظمة من تقدیر شھادات الفائزة فیھا البحوث أجریت المؤسسات التي تمنح ·

والباحثین. المالئمة للبحث الظروف توفیر على لھا تقدیرًا بھا،
نیسان 2008 أبریل/ في للمنظمة العمومیة للجمعیة (30) الدورة إنعقاد مكان إلى الفائزین بالجوائز الثالث دعوة الباحثین یتم -
تكالیف وتتحمل المنظمة ممثًال عنھم، یدعى الفائزة، البحوث في الباحثین من عدد مشاركة حالة وفي الجوائز، وتسلیم لتكریمھم

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

المنظمة. تعقدھا التي المخصصة واللقاءات الندوات أو المؤتمرات فعالیات خالل العربي العلمي
التالي: على العنوان السریع بالبرید الجائزة لنیل للتقدم المطلوبة البحوث والوثائق ترسل أ-

خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر ؤالآلَنآل خؤهخإل خلحلُّخم

السودان جمھوریة – 11111  الخرطوم بریدي رمز 474 ب: ص.
(249-183) 472176-472183 تلفونات:

(249-183) 471402-471050 فاكس:
info@aoad.org :إلكتروني برید
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خؤحنحمخهق ٍخؤرخضشق ؤالآلجتسمتق جلهَّط
ٍطَّشٌآل كخسٌآل ؤالآلجيجبخًآل

م
خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ م ـٍخؤسَآلخؤحنحمخه عال

المجلة، ھذه في ساھموا بأبحاثھم ومقاالتھم الذین شكرھا وتقدیرھا لجمیع تقدم أن المجلة تود
الوطن في والتنمیة (الزراعة ومجلتكم الصدور، من تمكنت لما التي لوالھا المواضیع تلك
الثقافة لنشر تھدف العربي والتي الوطن في الزراعیة التنمیة تعني بشؤون التي المجلة العربي)
المختصین من تأمل ھي العربي وطنھ القطاع الزراعي في بواقع القارئ وتعریف الزراعیة

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

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

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

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

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

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

القیمة.

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

فیھا. ینظر ال أعاله المذكورة المواصفات تنطبق علیھا ال

إعـــالن


