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العربیة  المنظمة  أعدت  فقد  معلوم  ھو  كما 
التنمیة  استراتیجیة  مشروع  الزراعیة  للتنمیة 
وتم  القادمین  للعقدین  المستدامة  العربیة  الزراعیة 
 (29) الدورة  اجتماعات  قبل  من  بعنایة  بحثھا 
الخبراء  مستوى  على  للمنظمة  العمومیة  للجمعیة 
ومن  بالقاھرة   2006/5/24-20 الفترة  خالل 
االجتماعات  قبل  من  علیھا  الموافقة  تمت  ثم 
الدول  إمھال  مع  الوزاري  المستوى  على 
األخیر  االسبوع  في  تنتھي  شھر  فترة  العربیة 
العامة  اإلدارة  لموافاة  (حزیران)  یونیو  من شھر 
مشروع  وثیقة  على  النھائیة  بمالحظاتھا  للمنظمة 
االستراتیجیة إلعداد الصیغة النھائیة لھا وتضمین 

ما یرد من مقترحات فیھا.

ھذه  بإجازة  الخاص  القرار  وتضمن   
للمنظمة  العمومیة  الجمعیة  قبل  من  االستراتیجیة 
إلى  إلحالتھا  النظامیة  اإلجراءات  باتخاذ  التوجیھ 
الدول  لجامعة  واإلجتماعي  اإلقتصادي  المجلس 
العربیة  القمة  إجتماع  إلى  لرفعھا  تمھیدًا  العربیة 
العربیة  والمنظمة   .  2007 العام  في  القادم 
ھذه  الستكمال  العدة  تعد  وھى  الزراعیة  للتنمیة 
تمثل  أن  تأمل  النھائیة  في صورتھا  االستراتیجیة 
ھذه االستراتیجیة االنطالقة الحقیقیة لتفعیل وتطویر 
العمل العربي المشترك المتفاعل مع التحدیات التي 
تفرضھا المتغیرات اإلقلیمیة والدولیة المؤثرة على 
بلوغ  على  یساعد  بما  العربي،  الزراعي  القطاع 
األھداف الزراعیة العربیة المنشودة خالل العقدین 
والرفاه  اآلمن  الغذاء  توفیر  في  ویساھم  القادمین 

اإلقتصادي للوطن العربي.

واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب

1
 (البقیة صفحة 2)

هَّجلطـ

صخن٦خسـلنتخمٍهـخ
ٍحمنبـخؤهآلالـخؤَّألـضَّألـس�َُّّخمـٍسَجيءـخؤسنتخمُّهخسـ
خعخمبـطآلخُّـخعخطـخؤُّ٥ـمـخؤَّ ُـخؤهخمرٌّـ
ر٧ٍسـتــخعآلٌَّحمُّـخؤالرَخإلـ13ت15ت6ت2006

الزراعة  وزیر  الساحلي  طالل  الدكتور  لمعالي  الكریمة  الرعایة  تحت 
بالجمھوریة اللبنانیة ، عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع وزارة 
الخاصة  التشریعات  وتنسیق  تطویر  حول  قومیة  عمل  ورشة   ، اللبنانیة  الزراعة 
الجمھوریة  بیروت عاصمة  بمدینة  وذلك  العربي،  الوطن  في  البریة  الحیاة  بحمایة 

اللبنانیة خالل الفترة 2006/6/15-13.
الخبراء  فعالیاتھا عدد (17) من  العمل، والتي شارك في  وقد ھدفت ورشة 
والمختصین في مجال الحیاة البریة یمثلون (16) دولة عربیة، إلى تعزیز الجھود 
العربیة لحمایة الحیاة البریة من التدھور واالنقراض ، تبادل اآلراء والخبرات في 
مجال تطویر التشریعات الخاصة بحمایة الحیاة البریة ، إطالع خبراء الدول العربیة 
على نتائج الدراسة المعدة من قبل المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة حول موضوع 
الخاصة بحمایة  التشریعات  لتطویر  آلیات ومقترحات  إلى  العمل، والتوصل  ورشة 

الحیاة البریة في المنطقة العربیة على المستویین القطري والقومي.
ھذا وقد ناقش المشاركون في ورشة العمل، خالل أربع جلسات عمل، عدد 
من األوراق المحوریة والقطریة ، تم خاللھا مناقشة جملة من المواضیع من أھمھا 
الوضع الراھن للحیاة البریة والتشریعات ذات الصلة في المنطقة العربیة، مھددات 
ومخاطر الحیاة البریة في الوطن العربي، اإلتفاقیات والمعاھدات الدولیة ذات الصلة 
وآلیات اإلستفادة منھا، إضافة إلى مقترحات تطویر وتنسیق تشریعات الحیاة البریة 

على المستویین القطري والقومي.
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خسـخلحلُّخمـخؤهخإلـؤالآلَنآلؤخ

الھامة، منھا ضرورة مراجعة  التوصیات  إلى مجموعة من  المشاركون  العمل خلص  أعمال ورشة  الشھر) وفي ختام  (بقیة حدث 
وتحدیث التشریعات القطریة الخاصة بحمایة الحیاة البریة وإیجاد آلیات مناسبة لتنفیذھا ، اإلستفادة من الدراسة التي أعدتھا المنظمة العربیة 
للتنمیة الزراعیة حول تطویر وتنسیق تشریعات الحیاة البریة في الوطن العربي ونموذج التشریع واآللیات المقترحة (دیسمبر / 2005) 
، دعوة الدول العربیة إلى إعطاء األولویة لألنواع البریة ذات األھمیة والتي ھي بحاجة إلى حمایة عاجلة ، ودعوة المنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة إلى إعداد دورات تدریبیة لزیادة القدرات الفنیة واإلداریة والقانونیة للعاملین في مجال الحمایة والحفاظ على الحیاة البریة في الدول 
العربیة، وكذلك انشاء قاعدة بیانات عربیة للحیاة البریة تضم الحالة الراھنة لألنواع البریة الموجودة والمھدد منھا بخطر االنقراض ، إضافة 

إلى البیانات الخاصة بحدائق الحیوان والمحمیات الطبیعیة واألنشطة ذات الصلة.

ـخؤسَّإلجيُّـرخعآلٌَّحمـٍخلَّخحمجلـخلخضٍجنُّخمـخؤي
ـُّجيسرالـخلحلُّخمـخؤهخإلـؤالآلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـ

سَّإلحيـ– خعآلٌَّحمُّـخؤسَّإلجيـ20ت6ت2006

التنفیذي  المجلس  نائب رئیس   ، التونسیة  بالجمھوریة  المائیة  والموارد  الفالحة  الحداد وزیر  الحبیب  / محمد  األستاذ  معالي  استقبل 
للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، في مكتبھ بالوزارة یوم الثالثاء الموافق 2006/6/20 ، معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة 
العربیة للتنمیة الزراعیة، بحضور سعادة الدكتور عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة للفالحة ، والسید / محمد األسود مدیر إدارة التعاون الدولي 

بالوزارة، ضابط إتصال المنظمة بالجمھوریة التونسیة.
وخالل اللقاء تم التباحث حول أوجھ التعاون القائمة بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة والجمھوریة التونسیة في مختلف المجاالت ، 
خاصة في المجال الزراعي . كما تعرض اللقاء إلى مساھمة الجمھوریة التونسیة المقدرة في المجلس التنفیذي السابع للمنظمة  العربیة للتنمیة 
الزراعیة، كنائب لرئیس المجلس التنفیذي الموقر ، وتم مناقشة برنامج المجلس التنفیذي السابع للدورة التاسعة والعشرین للجمعیة العمومیة 

للمنظمة والتي تنتھي في عام 2008 .
ھذا وقد أبدى معالي الوزیر إھتمامًا  خاصًا بكل مجاالت عمل المنظمة، واألنشطة التي تقوم بتنفیذھا في الدول العربیة، خاصة المتعلقة 
بموضوع ورشة العمل التي تعقدھا المنظمة بالتعاون مع وزارة الفالحة والموارد المائیة بالجمھوریة التونسیة حول تطویر أسالیب استرداد 

تكلفة إتاحة میاه الري على ضوء التطورات المحلیة والعالمیة، وذلك بمدینة تونس خالل الفترة 20-22 من شھر یونیو الجاري.

ـخؤهآلالـخؤَّألضال
ـخؤهخمر�َنبخمخسـحممبحلـخؤسمتضخمـمـخلصـخخبسرخحمـٍس�َُّّخمـألآلـإلسخـؤس

ـخعحنخخمـ– خعآلٌَّحمُّـخعحنخخمُّـخؤحلكخمخ ـخؤنتهرـ8ت10ت7ت2006
تعقد   ، الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  بالجمھوریة  الریفیة  والتنمیة  الفالحة  بركات وزیر  السعید  الدكتور  برعایة كریمة من معالي 
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة بالجزائر ، حلقة عمل قومیة لتقییم نتائج اختبار وتطویر مؤشرات 
رصد التصحــر في المنطقة العــربیة، وذلك بمدینة الجزائر العاصمة خالل الفترة 8-2006/7/10م. تھدف حلقة العمل إلى تعزیز الجھود 
العربیة لرصد وتقییم ومكافحة التصحر في المنطقة العربیة، تبادل اآلراء والخبرات في مجال تطبیق مؤشرات رصد التصحر، إطالع خبراء 
الدول العربیة على نتائج مشاریع تطبیق مؤشرات رصد التصحر في الدول العربیة المختارة ، والتوصل إلى آلیات ومقترحات لتعظیم اإلستفادة 
بین الدول العربیة في مجال رصد ومكافحة التصحر. وستناقش حلقة العمل عدد من المحاور والمواضیع تتناول التصحر في المنطقة العربیة 
وبرامج مكافحتھ، مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي، نتائج المشاریع الرائدة لتطبیق مؤشرات رصد التصحر المقترحة من المنظمة 
العربیة للتنمیة الزراعیة، إضافة إلى مقترحات تطویر وتنسیق التعاون واالستفادة من التجارب المطروحة على المستویین القطري والقومي. 
ھذا وسیشارك في أعمال ھذه الحلقة مجموعة من الخبراء المتمیزین من الدول العربیة، والمختصین في مجال رصد ومكافحة التصحر ، 
ومن المتوقع أیضًا مشاركة ومساھمة عدد من المؤسسات والمنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة منھا جامعة الدول العربیة ، المركز العربي 
لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (أكساد) ، المكتب اإلقلیمي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة بغرب آسیا (یونیب)، منظمة األغذیة 

والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ، إضافة إلى بعض المنظمات والمؤسسات األخرى ذات الصلة بموضوع حلقة العمل.

ـٍخؤرهـخلَّخحمجلـخؤ�ر�خإلنت
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خإلنت�ـخألُـخؤوجمخٌّـٍخؤسئخألالـخؤحنحمخهٌّ
ألنتخمٍهـخخنس�خزـخؤ�خهـخعخمي

ـخؤهخمرـخؤحنحمخهـئنتخمُّئـمـرخمخألصـخؤسَآل

أصدر أصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول العربیة ، أعضاء الجمعیة العمومیة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في دورتھا 
التاسعة والعشرین، التي انعقدت بمدینة القاھرة – جمھوریة مصر العربیة، خالل الفترة 20-24 مایو (آیار) 2006 ، وضمن  قرارات 
وتوصیات ھذه الدورة ، قرارًا  أكدوا خاللھ على تبني الدراسة التي أعدتھا اإلدارة العامة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة حول سبل استقطاب 
بالدول  والخاص  الحكومي  القطاع  في كل من  المعنیة  الجھات  الى  وإحالتھا  العربیة،  الزراعیة  التنمیة  برامج  في  الخاص كشریك  القطاع 

األعضاء ، كل في مجال اختصاصھ، لإلستفادة من المقترحات المقدمة فیھا.
للتنمیة  العربیة  المنظمة  والطلب من  المجال،  ھذا  في  والدولیة  العربیة  الخبرات  تبادل  أھمیة  الوزراء على  المعالي  وأكد أصحاب 
الزراعیة بلورة برنامج لدعم الجھود القطریة لتشجیع مشاركة القطاع الخاص في التنمیة الزراعیة في ظل ھذه المقترحات بالتنسیق مع الدول 

األعضاء.
كما قرر أصحاب المعالي الوزراء تقدیم الشكر إلى دولة قطر على  ترحیبھا بعقد إجتماع أو ورشة عمل بمدینة الدوحة، یضم الشركات 
ذات العالقة باألنشطة الزراعیة (مواشي – أسماك – زراعة) لدراسة فكرة إنشاء شركات مساھمة عربیة ، لإلستثمار بالدول العربیة لتحقیق 

التكامل الغذائي العربي، وسد حاجة الدول العربیة بالغذاء وتصدیر الفائض، ولمواجھة التحدیات العالمیة في مجال اإلستثمار الزراعي.

آلـخ�ىالخؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّر
ـخؤهخمرـخلخمخطـخؤخمُّيٌّـؤحلـخؤَّهٌّـخؤوجمخـضَّألـسَآل

ــمبَهخـتــخعآلٌَّحمُّـخؤآلَـ3ت8ت6ت2006

تحت الرعایة الكریمة لمعالي الدكتور جالل ابراھیم فقیرة وزیر الزراعة والري بالجمھوریة الیمنیة، عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
بالتعاون مع وزارة الزراعة والري بالجمھوریة الیمنیة، الدورة التدریبیة القومیة حول "تنمیة الوعي الغذائي لدى المرأة الریفیة العربیة"، 

وذلك بمدینة صنعاء – الجمھوریة الیمنیة ، خالل الفترة 2006/6/8-3 .
وتم إفتتاح الدورة التدریبیة بحضور معالي الدكتور جالل ابراھیم فقیرة وزیر الزراعة والري بالجمھوریة الیمنیة، والذي ألقى كلمة ضافیة 
أمن فیھا على أھمیة موضوع الدورة التدریبیة ، الذي یھتم برفع الوعي التغذوي للمرأة الریفیة، نسبة للمشاكل العدیدة التي تعاني منھا المرأة 
في الریف العربي. وأشاد معالیھ بدور المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في مختلف مجاالت عملھا، خاصة تلك المتعلقة بتعزیز مسارات األمن 
الغذائي العربي، ومساعیھا الحثیثة وجھودھا المقدرة في المساعدة على توفیر السلع الغذائیة وإتاحتھا للمواطن العربي، عالوة  على إھتمامھا 

بالنواحي التغذویة  للمنتجات الزراعیة العربیة.

كما ألقیت في حفل اإلفتتاح كلمة معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، والتي أكد فیھا إھتمام المنظمة 
العربیة في سبیل تحسین  الدول  تامًا مع  العربي، حیث تضعھا في صدارة أولویات عملھا، وتتعاون في ذلك تعاونًا  الغذائي  بقضیة األمن 
أوضاع األمن الغذائي في الوطن العربي، مشیرًا إلى أنھ تم استحداث برنامجًا مستمرًا من بین برامج عمل المنظمة الرئیسیة حول تحسین 
التغذیة والنھوض باألمن الغذائي على مستوى األسرة الریفیة، حیث قامت المنظمة في إطار ھذا البرنامج بتنفیذ مشروع تطویر األوضاع 
التغذویة في الریف العربي ، والذي تأتي ھذه الدورة التدریبیة إمتدادًا ألنشطتھ. وقد استفاد من ھذه الدورة التدریبیة عدد (21) متدربًا ومتدربة 
یمثلون (12) دولة عربیة، حیث استھدفت الدورة تحقیق جملة من األھداف من أھمھا تعزیز قدرات المتدربین في توعیة المرأة الریفیة بقیمة 
الغذاء الصحي المتوازن، وتأمین التوازن الغذائي وبالتالي التكامل الصحي لدى المجتمعات الریفیة، اضافة الى تعظیم االستفادة من المنتجات 

الزراعیة صحیًا واقتصادیًا.
ھذا وقد تضمن برنامج ھذه الدورة التدریبیة محاضرات نظریة وتطبیقات عملیة تناولت عددًا من  المواضیع تتعلق باألوضاع التغذویة في 
الریف العربي، أساسیات الغذاء والتغذیة ، الغذاء الصحي المتوازن والھرم الغذائي، القیمة الغذائیة لألطعمة وجداول األغذیة، تطبیقات عملیة 
حول إعداد الوجبات المتوازنة غذائیًا ، واألمراض المرتبطة بالتغذیة . إضافة إلى قیام المتدربین بإجراء عدد من الزیارات المیدانیة إلى بعض 
الجھات ذات الصلة في الجمھوریة الیمنیة. وفي ختام أعمال الدورة التدریبیة أوصي المتدربون بأھمیة االستمرار في عقد مثل ھذه الدورات 
القومیة التي تغطي مجاالت توعیة المرأة الریفیة العربیة، إضافة إلى عقد دورات أخرى لتدریب المدربین حول توعیة المرأة الریفیة ، وكذلك 

حول كیفیة تمكین المرأة الریفیة اقتصادیًا للنھوض بمستواھا الصحي والتغذوي.

خإلنت�ـخؤسحلحمُّزـٍخسخًال
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خؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخ�ىالآلـمـعخألـ
(PCR) ـسيخهالـخؤرالآلخمطـخلسجيالجيالَــخخنسجتحلخإلـس
ُّـٍخؤرئس٧ألخمخيفـخؤي٧ٍخنمنـخمـسنتجت
خؤ”ـسمتزـخعَّخإلخسـخلحنحمهـ

ـهآلخْـتـخلآلالئـخحمجلإلـخ:خ٩ـ24ت29ت6ت2006
بـدأت صباح یوم السبت الموافق 2006/6/24 ، بمدینة عمان في المملكة األردنیة الھاشمیة ، فعالیات الدورة التدریبیة اإلقلیمیة في مجال 
" استخدام تقنیة تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) في تشخیص األمراض الفیروسیة والبكتیریة التي تصیب الحیوانات المزرعیة “، والتي 
تعقدھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع وزارة الزراعة األردنیة ، في مدینة عمان عاصمة المملكة األردنیة الھاشمیة ، واستمرت 

حتى یوم الخمیس الموافق 2006/6/29 .

وتجيء مبررات تنفیذ ھذه الدورة التدریبیة نسبة للنقص الكبیر في إنتاج األلبان واللحوم بسبب تعرض الحیوانات المزرعیة لإلصابة باألمراض 
البكتیریة والفیروسیة، وكذلك الحاجة الستخدام تقانات تشخیصیة حدیثة، مثل تقنیة ال (PCR) ، من أجل الكشف المبكر والتشخیص الدقیق 

لألمراض الفیروسیة والبكتیریة سریعة االنتشار.

وھدفت ھذه الدورة التدریبیة ، والتي شارك فیھا (22) متدربًا من الكوادر العاملة في مجال صحة الحیوان من منتسبي وزارات الزراعة في 
(17) دولة عربیة، إلى تكوین كوادر عربیة مدربة على أحدث ما أنتجھ العلم الحدیث من التقانات والمواد التشخیصیة المستخدمة في تشخیص 
األمراض البكتیریة والفیروسیة ، وحمایة وتنمیة الثروة الحیوانیة في المنطقة العربیة، إضافة إلى زیادة عائد قطاعي إنتاج األلبان واللحوم في 

المنطقة العربیة، من خالل تخلیص القطیع الحالي من األمراض التي تسببھا الفیروسات والبكتریا.

خلَّخيـهالـٍشـألنتخمٍهـخؤحلهآلـخؤي؟
ـؤال٥خألصـخؤَّ َـؤسهحنُّحنـخؤحلحمخسـ١خرٌـ
َّحمـمـخؤحلٍألـخؤهخمر�ألخميفـخإليالَّإلحنخـخؤ

القدرات  لتعزیز  الوطنیة  للبرامج  الفني  الدعم  بشأن مشروع  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  للمنظمة  العامة  اإلدارة  عقب إطالعھم على مذكرة 
لمجابھة مرض أنفلونزا الطیور في الدول العربیة، واستماعھم الى البیان الذي قدمتھ اإلدارة العامة للمنظمة وما تضمنھ من مؤشرات مؤكدة 
تنذر بخطر متزاید نتیجة النتشار مرض أنفلونزا الطیور على نطاق واسع ودخولھ الى المنطقة العربیة ، أصدر أصحاب المعالي وزراء 
الزراعة في الدول العربیة ، أعضاء الجمعیة العمومیة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في دورتھا التاسعة والعشرین، التي انعقدت بمدینة 
القاھرة – جمھوریة مصر العربیة، خالل الفترة 20-24 مایو (آیار) 2006 ، وضمن قرارات وتوصیات ھذه الدورة ، قرارًا یقضى بالموافقة 
على وثیقة مشروع الدعم الفني للبرامج الوطنیة لتعزیز القدرات لمجابھة مرض أنفلونزا الطیور في الدول العربیة ، المعد من قبل المنظمة 
الالزم  التمویل  األعضاء الستقطاب  الدول  مع  وبالتنسیق  مواصلة جھودھا  للمنظمة  العامة  اإلدارة  من  والطلب  الزراعیة،  للتنمیة  العربیة 
لھذا المشروع.  كما قرر أصحاب المعالي الوزراء تقدیم الشكر الى المملكة العربیة السعودیة على دعمھا لتنفیذ المشروع لدى المؤسسات 
والصنادیق المانحة، وإلى صندوق األوبك للتنمیة الدولیة على المنحة التي قدمھا للمساھمة في تمویل ھذا المشروع الھام، وللمنظمة العربیة 
للتنمیة الزراعیة على الجھود المبذولة لدعم البرامج الوطنیة للتصدي لھذا المرض. وحث أصحاب المعالي الوزراء الدول األعضاء على تقدیم 
الدعم المالي الالزم لتنفیذ ھذا  المشروع، والتأكید على أھمیة االلتزام بتوفیر مساھماتھا العینیة في مدخالت المشروع، ودعم جھود المنظمة 
المعالي  التمویل اإلنمائیة العربیة واإلقلیمیة والدولیة. وكلف أصحاب  للتنمیة الزراعیة لترویج المشروع لدى مؤسسات وصنادیق  العربیة 
الوزراء اإلدارة العامة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، بالتنسیق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، لمتابعة تنفیذ القرار الصادر عن 

القمة العربیة التي إنعقدت في الخرطوم – جمھوریة السودان ، في شھر مارس (آذار)  2006 بشأن مرض أنفلونزا الطیور.

خإلنت�ـخلنتجبجبخمٍهخس
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خؤشخؤش آلخ�ىال خؤسحلحمُّر خؤحلٍحمط
ؤسنتجتمن خلسحلأل خؤهالآل خؤس�رخس عخأل م

ـ خلهحلّـ خ�صٌخيف ألخميف
11ت15ت6ت2006 خؤهخمر ألمتخم ُّلٌَّحم ت خؤخًخمط

الجمعیة رئیس ، العربیة بجمھوریة مصر األراضي وزیر الزراعة واستصالح أباظھ أمین المھندس لمعالي الكریمة الرعایة تحـت
األراضي واستصالح الزراعة وزارة الزراعیة ، بالتعاون مع للتنمیة العربیة المنظمة للتنمیة الزراعیة ، عقدت العربیة للمنظمة العمومیة
بمعھد وذلك المعدي"، اإلجھاض مرض المتقدمة لتشخیص العلمیة "التطبیقات حول الثالثة اإلقلیمیة التدریبیة الدورة العربیة، مصر بجمھوریة

. 2006/6/15-11 الفترة خالل العربیة، مصر جمھوریة – القاھرة بمدینة الحیوان صحة بحوث
الوطنیة لمكافحة للبرامج الفني الدعم مشروع تسییر الثالث للجنة اإلجتماع عن الصادر للقرار التدریبیة تنفیذًا الدورة ھذه عقد ویجئ
تنفیذ 21-2005/8/24 بشأن الفترة خالل الجمھوریة الیمنیة في صنعاء بمدینة الذي عقد العربیة، المنطقة في المعدي اإلجھاض مرض

التدریب. برنامج
المتخصصة الكوادر قدرات لزیادة الحدیثة التقانات بإستخدام التشخیص مجال في مؤھلین مدربین إعداد إلى التدریبیة الدورة ھدفت وقد

المعدي. اإلجھاض بمرض المتعلقة المجاالت كافة في البحثیة مھاراتھم وتنمیة
عددھا یبلغ بالمشروع والتي المشمولة الدول من دولة (15) یمثلون متدربًا (33) عدد التدریبیة الدورة ھذه من فعالیات استفاد وقد ھذا
، التشخیص التفریقي العینات وحفظ ونقل تجمیع طرق تناولت والمواضیع المحاور من عدد على الدورة برنامج ، وإشتمل دولة عربیة (17)

(البروسیال). المیكروب وتصنیف المیكروب، عزل طرق السیرولوجي، التشخیص ، اإلجھاض ومسببات البروسیال بین

َُّّـخعخؤسخإل إلال عخأل م خؤشخإل آلخ�ىال خؤسحلحمُّر خؤحلٍحمط
خعالـ م خعآلخمخ خؤَجتال خنَّخن ضنتخمط لئخيض

ـ18ت22ت6ت2006 جلٍؤـى�خم – خؤحلٍض

المنظمة عقدت قطر، بدولة والزراعة البلدیة الشئون وزیر الدوسري الضابت حسن بن سلطان الدكتور لمعالي الكریمة الرعایة تحت
الحیویة التقانة نقل مجال في الثانیة التدریبیة الدورة قطر، بدولة والزراعة البلدیة الشئون وزارة مع بالتعاون ، الزراعیة للتنمیة العربیة
ھذه الدورة ویجئ تنفیذ . 2006/6/22-18 الفترة خالل ، دولة قطر بمدینة الدوحة – وذلك الحقل، في الحمراء النخیل سوسة حشرة لمكافحة
سوسة حشرة لمكافحة لآلفات المتكاملة اإلدارة في أساسي كعنصر الحیویة المكافحة تقانة نقل لمشروع الثاني العمل للعام خطة تنفیذ إطار في
وإكسابھم بالمشروع، العاملة الوطنیة الكوادر التدریبیة إلى تأھیل الدورة الثالثة)، حیث تھدف (المرحلة األوسط الشرق في الحمراء النخیل
ھذا سوسة النخیل الحمراء. حشرة لمكافحة بإستخدام الحزم الحیویة في الحقل والمختبرات الحیویة المكافحة نقل وتوطین تقانة في الخبرة
السعودیة البحرین ، اإلمارات ، ، األردن وھى بالمشروع المشمولة الدول من متدربًا (24) عدد الدورة التدریبیة أعمال ھذه في شارك وقد
العربیة المنظمة التعریف بدور المواضیع تناولت من عدد على التدریبیة الدورة برنامج . وإشتمل والیمن قطر الكویت ، ، عمان سلطنة ،
، بھا اإلصابة الكشف عن وطرق الحمراء النخیل سوسة بحشرة التعریف العربي، الوطن في النخیل زراعة وتطویر تنمیة الزراعیة في للتنمیة
المعلقات وتحضیر الممرضات فاعلیة وقیاس وتخزینھا وإكثارھا عزلھا وطرق الحمراء النخیل سوسة بحشرة الخاصة بالممرضات التعریف

الحمراء. النخیل سوسة حشرة لمكافحة الحیویة الحزم إستخدام ومخبریة في حقلیة تطبیقات إلى إضافة ، النخیل حقول في رشھا وطرق
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الرابع

خإلنت�ـخؤسحلحمُّزـٍخؤسخًالـبـجلٍحمخسـى�خمُّـإ

ذيسسخحبـخهآلخألـخؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخؤ�خمُّـمـعخألـخ�ضمتخـخعَّخإلٌّ
خعخم َّإلـ–لٌَّحمُّـخؤجيَّجلخْـ28ت6ت2006

برعایة كریمة من معالي العمید / قلواك دینق وزیر الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان، تم صباح یوم األربعاء الموافق 2006/6/28 بقاعة 
التخطیط بوزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان، إفتتاح فعالیات الدورة التدریبیة القطریة في مجال اإلحصاء الحیواني، التي تعقدھا المنظمة 

العربیة للتنمیة الزراعیة، بالتعاون مع وزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان.
وفي حفل إفتتاح أعمال الدورة التدریبیة ألقیت كلمة معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، والتي أعرب في مستھلھا 
عن سعادتھ الفتتاح ھذه الدورة التدریبیة في مجال اإلحصاءات الحیوانیة ، دعمًا لروابط التعاون القائم بین المنظمة ووزارة الثروة الحیوانیة بجمھوریة  
السودان ، لما فیھ من خیر للنھوض واالرتقاء بقطاع الثروة الحیوانیة في جمھوریة السودان ، مشیرًا إلى أن للثروة الحیوانیة في السودان السبق في المنطقة 
العربیة، حیث یمتلك السودان ثروة حیوانیة ھائلة جعلت من السودان دولة في طلیعة الدول العربیة المنتجة لأللبان واللحوم ، ومؤكدًا أن ھذه الثروة الحیوانیة 
الضخمة تحتاج إلى المزید من الرعایة والتطویر والتخطیط السلیم للبرامج والمشروعات الالزمة للنھوض بھا، ومؤكدًا إھتمام المنظمة العربیة للتنمیة 

الزراعیة بتطویر العمل اإلحصائي بھا وفي الدول العربیة من خالل برنامج رئیسي مستمر في خطتھا السنویة للمعلومات واإلحصاءات الزراعیة.
ونیابة عن معالي العمید قلواك دینق وزیر الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان، ألقى الدكتور أحمد المصطفى حسن وكیل الوزارة كلمة أشاد 
في مستھلھا بالتعاون الوثیق بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ووزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان، وتوجھ بالشكر للمنظمة لدعمھا 
قیام وتنفیذ ھذه الدورة التدریبیة الھامة ، مشیرًا إلى أھمیة العمل اإلحصائي الذي یمثل العمود الفقري بالنسبة للموارد الطبیعیة والحیوانیة ، وتوجھ سیادتھ 
بالتھنئة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة لتوقیعھا إتفاقیة تعاون مع المكتب الدولي ألوبئة الحیوان خالل شھر مایو الماضي ، مؤكدًا أن ھذه اإلتفاقیة ستعود 
بالفائدة المشتركة للجھتین . وأشار إلى أن ھذه اإلتفاقیة تؤكد أن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة قد اتجھت اتجاھًا دولیًا من خالل تعاونھا القائم مع تلك 
المؤسسات والمنظمات الدولیة ، كما تطرق إلى الدعم المقدر الذي قدمتھ الحكومة السودانیة لتنمیة الثروة الحیوانیة بالسودان، والذي یبلغ 114 ملیار دینار 
سوداني ، وذلك من خالل النفرة الخضراء التي أقرھا مجلس وزراء حكومة السودان ، والتي تشمل القطاع الزراعي في السودان بشقیھ النباتي والحیواني ، 
مؤكدًا أن ھناك تعاوناًُ وثیقًا سیكون بین وزارتھ ووزارة الزراعة والغابات ووزارة الري بجمھوریة السودان والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة للمساھمة 
في تنفیذ ھذه النفرة الخضراء . وتوجھ في ختام كلمتھ بخالص الشكر والتقدیر للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ومدیرھا العام معالي الدكتور سالم اللوزي 

على دعمھا المتواصل للقطاع الزراعي في السودان بشقیھ النباتي  والحیواني.
الجدیر بالذكر أن ھذه الدورة شارك فیھا عدد (22) متدربًا من األطباء البیطریین واالقتصادیین والعاملین في مجال اإلنتاج الحیواني بكل دوائر وزارة 

الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان.

ذيسسخحبـخهآلخألـخؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخؤ�خمُّـمـعخألـخ�ضمتخـخعَّخإلٌّ
خعخم َّإلـ–لٌَّحمُّـخؤجيَّجلخْـ28ت6ت2006

برعایة كریمة من معالي العمید / قلواك دینق وزیر الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان، تم صباح یوم األربعاء الموافق 2006/6/28 بقاعة 
التخطیط بوزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان، إفتتاح فعالیات الدورة التدریبیة القطریة في مجال اإلحصاء الحیواني، التي تعقدھا المنظمة 

العربیة للتنمیة الزراعیة، بالتعاون مع وزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان.
وفي حفل إفتتاح أعمال الدورة التدریبیة ألقیت كلمة معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، والتي أعرب في مستھلھا 
عن سعادتھ الفتتاح ھذه الدورة التدریبیة في مجال اإلحصاءات الحیوانیة ، دعمًا لروابط التعاون القائم بین المنظمة ووزارة الثروة الحیوانیة بجمھوریة  
السودان ، لما فیھ من خیر للنھوض واالرتقاء بقطاع الثروة الحیوانیة في جمھوریة السودان ، مشیرًا إلى أن للثروة الحیوانیة في السودان السبق في المنطقة 
العربیة، حیث یمتلك السودان ثروة حیوانیة ھائلة جعلت من السودان دولة في طلیعة الدول العربیة المنتجة لأللبان واللحوم ، ومؤكدًا أن ھذه الثروة الحیوانیة 
الضخمة تحتاج إلى المزید من الرعایة والتطویر والتخطیط السلیم للبرامج والمشروعات الالزمة للنھوض بھا، ومؤكدًا إھتمام المنظمة العربیة للتنمیة 

الزراعیة بتطویر العمل اإلحصائي بھا وفي الدول العربیة من خالل برنامج رئیسي مستمر في خطتھا السنویة للمعلومات واإلحصاءات الزراعیة.
ونیابة عن معالي العمید قلواك دینق وزیر الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان، ألقى الدكتور أحمد المصطفى حسن وكیل الوزارة كلمة أشاد 
في مستھلھا بالتعاون الوثیق بین المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ووزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان، وتوجھ بالشكر للمنظمة لدعمھا 
قیام وتنفیذ ھذه الدورة التدریبیة الھامة ، مشیرًا إلى أھمیة العمل اإلحصائي الذي یمثل العمود الفقري بالنسبة للموارد الطبیعیة والحیوانیة ، وتوجھ سیادتھ 
بالتھنئة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة لتوقیعھا إتفاقیة تعاون مع المكتب الدولي ألوبئة الحیوان خالل شھر مایو الماضي ، مؤكدًا أن ھذه اإلتفاقیة ستعود 
بالفائدة المشتركة للجھتین . وأشار إلى أن ھذه اإلتفاقیة تؤكد أن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة قد اتجھت اتجاھًا دولیًا من خالل تعاونھا القائم مع تلك 
المؤسسات والمنظمات الدولیة ، كما تطرق إلى الدعم المقدر الذي قدمتھ الحكومة السودانیة لتنمیة الثروة الحیوانیة بالسودان، والذي یبلغ 114 ملیار دینار 
سوداني ، وذلك من خالل النفرة الخضراء التي أقرھا مجلس وزراء حكومة السودان ، والتي تشمل القطاع الزراعي في السودان بشقیھ النباتي والحیواني ، 
مؤكدًا أن ھناك تعاوناًُ وثیقًا سیكون بین وزارتھ ووزارة الزراعة والغابات ووزارة الري بجمھوریة السودان والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة للمساھمة 
في تنفیذ ھذه النفرة الخضراء . وتوجھ في ختام كلمتھ بخالص الشكر والتقدیر للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ومدیرھا العام معالي الدكتور سالم اللوزي 

على دعمھا المتواصل للقطاع الزراعي في السودان بشقیھ النباتي  والحیواني.
الجدیر بالذكر أن ھذه الدورة شارك فیھا عدد (22) متدربًا من األطباء البیطریین واالقتصادیین والعاملین في مجال اإلنتاج الحیواني بكل دوائر وزارة 

الثروة الحیوانیة والسمكیة بجمھوریة السودان.
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خؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخؤ�خمُّـضَّأل
 "ـسئخؤةـألحلخبسـخ�إلسخصـخؤَرخسٌّـٍخعَّخإلٌّـ"

ألجيمـ– 20ت24ت5ت2006

افتتحت في یوم السبت الموافق 2006/5/20 بقاعة المعرفة بالرمیس بمدینة مسقط عاصمة سلطنة عمان فعالیات الدورة التدریبیة القطریة 
حول " تكالیف مدخالت اإلنتاج النباتي والحیواني "والتي استمرت لمدة خمسة أیام وشارك فیھا عدد (26) متدربًا من رؤساء أقسام ومشرفي 
تنمیة االستثمار وأخصائي وجامعي البیانات اإلحصائیة من المدیریة العامة للتخطیط وتنمیة االستثمار ومن المدیریات اإلدارات بالمناطق 
الداخلیة-الظاھرة) باإلضافة إلى إدارة الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة  الباطنة- الشرقیة-  الزراعیة(محافظة ظفار – محافظة مسندم- 
بمحافظة مسقط. وقام بتغطیة محاضرات الدورة خبیر المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة الدكتور/محمد حسام إبراھیم السعدني ولقد أثرى 
إلى  الدورة  ھدفت  وقــد  بالوزارة.  والمسئولین  المشاركین  المتدربین  من  استحسانًا  القت  حیث  والمفیدة،  القیمة  بالمعلومات  الدورة  بدوره 
تنمیة مھارات وخبرات ومدارك المتدربین في مجال تكالیف مدخالت اإلنتاج النباتي والحیواني وتوضیح البیانات اإلحصائیة الخاصة بھا 
ومدى أھمیتھا بالنسبة للباحثین ومتخذي القرار إضافة إلى المنتجین، وذلك نظرًا لما للبحوث اإلحصائیة من أھمیة في الوصول إلى البیانات 
والمعلومات الدقیقة التي تساعد في إعداد الخطط واالستراتیجیات التنمویة. وقد تضمنت فعالیات الدورة التدریبیة العدید من الموضوعات 

المتعلقة بإحصاءات تكالیف مدخالت اإلنتاج وتشخیص مدخالت اإلنتاج النباتي والحیواني وحساب تكالیفھا مع دراسة بعض النماذج .

ـألُـخإلنت�ـخؤنتٌخمـخلخمجٌّ

ٌّسخمُّخمـوجمخ
بــٍئخسـخإلرخـإ

أفاد تقریر مشترك بعنوان " توقعات الزراعة للفترة 2006-2015 " أصدرتھ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (فاو) ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمیة أن إنتاج وإستھالك المنتجات الحقلیة یتوسع بوتیرة أسرع في البلدان النامیة مما ھو علیھ الحال في البلدان المتقدمة، غیر 

أن نمو اإلنتاجیة في البلدان األشد فقرًا ال یتماشى مع اإلحتیاجات الغذائیة لسكان ھذه البلدان الذین تتزاید أعدادھم بإستمرار.

ونتیجة لذلك فإن البلدان النامیة األشد فقرًا ، حسب التقریر المذكور، ستظل معتمدة وبشكل متزاید على األسواق العالمیة من أجل أمنھا الغذائي 
، األمر الذي سیزید من عدد المھددین بالمخاطر إزاء تذبذبات األسعار في األسواق العالمیة.. ولغرض تحسین إمكانیات اإلنتاج المحلي في 

ھذه البلدان فإن األمر یتطلب استثمارات أكبر في مجال التربیة والتعلیم والتدریب وتطویر البنیة التحتیة.

واستنادًا إلى التقریر فإن بلدانًا مثل البرازیل والھند والصین تتعاظم أھمیتھا في تحدید مستقبل التجارة الزراعیة في العالم.. ففي البلدان النامیة 
بشكل عام تسھم المداخیل المرتفعة واإلقبال المتزاید بإتجاه المدن في تغییر النظام  الغذائي للسكان، األمر الذي أدى إلى إرتفاع حجم الطلب 
والواردات من اللحوم واألغذیة المصنعة على نحو خاص، باإلضافة إلى حاجة تلك البلدان إلى العلف الحیواني وإنتاجھ. وجاء في التقریر 
أیضًا أن تعاظم فرص األسواق في عدد من البلدان النامیة قد صاحبھ تحول في اإلنتاج وفي تصدیر السلع الزراعیة خارج البلدان األعضاء في 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، فضًال عن التوجھ بدرجة أكبر نحو االقتصادیات النامیة األخرى. ومن المتوقع أن یزداد ذلك في غضون 

السنوات العشر المقبلة ، ونتیجة لذلك ستكون المنافسة العالمیة ما بین المصدرین أكثر حدة.

وحسب التقدیرات فإن معدل الغلة من القمح والحبوب الخشنة مثل الذرة ال بد أن یرتفع بحدود 1,0 في المائة سنویًا على الصعید العالمي في 
الفترة بین عام 2006 وعام 2015 . ومن المتوقع أن یرتفع حجم اإلنتاج من ا لقمح بحلول عام 2015 بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام 

الماضي 2005. ویقدر أن یرتفع إنتاج الحبوب الخشنة بنسبة 18 في المائة في غضون الفترة ذاتھا.

وفي سیاق أسعار الطاقة القویة المفترضة، فانھ یتوقع أن یتنامى إنتاج الطاقة البایولوجیة من الحبوب الخشنة والحبوب األخرى والبذور الزیتیة 
والسكر، األمر الذي سیفضي إلى خلق طلب إضافي على مثل ھذه السلع. وسیكون الجزء األعظم من نمو الطلب على الحبوب الخشنة ، إلنتاج 

الدیزل البایولوجي إلستخدامھ كبدیل عن الوقود الحجري القائم على النفط.

المتوسط، غیر أن تلك األسواق ستبقى معرضة لموجات األمراض  المدى  العالمیة في  اللحوم  النمو في أسواق  المتوقع أن یتواصل  ومن 
الحیوانیة، حیث أن أنفلونزا الطیور ستتحدى األسواق وتؤثر في أنماط التجارة ، مما یستدعي اإلھتمام والتعاون الدولي.

ومن المتوقع أیضًا أن یؤدي إستمرار نمو اإلنتاجیة وزیادة التنافس في التجارة الدولیة إلى عكس الطلبات المتزایدة، كما یتوقع في الغالب أن 
یتواصل ھبوط أسعار السلع الزراعیة العالمیة في المدى البعید ولو ببطء بحلول عام 2015 وبما یواكب ظاھرة التضخم .
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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


