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االفتتاحية

نشـرة شهريـة تصدر عـن املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ـ السنة السابعة عشرة ـ العدد  الثاني عشر - ديسمرب )كانون اول( 2008 

حدث الشـــهر

البقية صفحة 2

عمان  مدينة  يف  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  عقدت    
ديسمرب   30-28 الفرتة  خالل  اهلامشية  األردنية  باململكة 
لتقييم  اإلختصاصية  اللجنة  اجتماعات   ،2008 أول(  )كانون 
لعام  الزراعي  اجملال  يف  العلمي  لإلبداع  املنظمة  جائزة  حبوث 
اإلنتاج  يف  احلديثة  »التقانات  جمال  هلا  خصص  واليت   ،2008
واملقاومة  اإلنتاجية  عالية  األصناف  استنباط  شاملة  النباتي، 
لآلفات واألمراض، واستخدام تقانات الزراعة احلديثة ومعامالت 

ما بعد احلصاد«.
ويف حفل افتتاح أعمال االجتماعات ألقى معالي الدكتور/ سامل 
كلمة  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  اللوزي 
ميثلون  الذين  املوقرة،  اللجنة  أعضاء  بالسادة  مستهلها  يف  رحب 
افتخار  مؤكدًا  العربية،  امتنا  وخرباء  علماء  من  متميزة  خنبة 
النشاط  هذا  بتنفيذ  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  واعتزاز 
منذ عام 1997 لتحقيق أحد أهدافها الرئيسية يف تشجيع وحتفيز 
املبدعني من الباحثني والدارسني العرب، مشريًا إىل أن املنظمة قد 
منحت خالل عمر هذه اجلائزة جوائزها إىل )30( حبثًا متميزًا قام 
بتنفيذها )71( باحثًا من )11( دولة عربية. وأكد معاليه حرص 
بالشمولية  تتسم  اجلائزة  موضوعات  تكون  أن  على  املنظمة 

اجتماع اللجنة اإلختصاصية لتقييم
حبوث جائزة املنظمة لإلبداع العلمي يف اجملال الزراعي

لعام 2008
عمان – اململكة األردنية اهلامشية 2008/12/30-28

 

إجنازات مقدرة للمنظمة 
خالل عام 2008

 ،2008 القادمة بوداع عام  القليلة  حنتفل خالل األيام 
عام  يكون  أن  تعاىل  اهلل  نسأل  جديد  عام  واستقبال 
خري وبركة على األمة العربية واإلسالمية، وأن تزدهر 
ربوع  والرخاء  األمن  فيه  يعم  وأن  العربية،  زراعتنا  فيه 

وطننا العربي الكبري.
األنشطة واإلجنازات  بالعديد من   2008 وقد حفل عام 
املقدرة اليت قامت بها املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
املختلفة  مبجاالته  العربي  الزراعي  للقطاع  خدمة 
ساهمت  حيث  والسمكية(،  واحليوانية  )النباتية 
التدريبية  واألنشطة  الدراسات  خالل  من  املنظمة 
قامت  اليت  األخرى  األنشطة  من  وغريها  واملشروعات، 
التنمية  عجلة  دفع  يف   ،2008 عام  خالل  بتنفيذها 
بعض  شهد  والذي  العام،  هذا  خالل  العربية  الزراعية 
مسرية  يف  واضحة  بصورة  أثرت  اليت  العاملية  األزمات 
التنمية الزراعية يف العديد من دول العامل، وأوهلا أزمة 
وآخرها  الغذائية،  السلع  أسعار  وارتفاع  العاملية  الغذاء 
األزمة املالية العاملية أو اإلعصار املالي الذي اجتاح العامل 

أواخر هذا العام.
وقد كان للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مساهمة 
بالنسبة  العاملية  الغذاء  أزمة  حدة  ختفيف  يف  مقدرة 
للدول العربية، حيث أصدر أصحاب املعالي وزراء الزراعة 
أعضاء  العربية،  الزراعية  الشئون  عن  واملسئولني 
اجلمعية العمومية املوقرة للمنظمة يف دورتها الثالثني، 
العربية  باململكة  الرياض  مدينة  يف  انعقدت  اليت 
1429هـ،  الثاني  ربيع   24-20 الفرتة  خالل  السعودية 
الرياض  »إعالن   ،2008 )نيسان(  أبريل   30-26 املوافق 
العاملية«،  الغذاء  أزمة  ملواجهة  العربي  التعاون  لتعزيز 
اهتمت  اليت  واملواثيق  اإلعالنات  أهم  من  يعترب  والذي 
العاملية  األسعار  اجتاهات  ظل  يف  العاملية  الغذاء  بأزمة 
للسلع الغذائية الرئيسية، وارتفاعها إىل مستويات غري 

مسبوقة.
من  العديد   2008 عام  خالل  املنظمة  أصدرت  كما 
من  العاملية،  الغذاء  أزمة  مبسببات  املتعلقة  الدراسات 
إلنتاج  الغذائية  احملاصيل  استخدام  آثار  »دراسة  أهمها 
والعاملي«،  العربي   الغذائي  األمن  على  احليوي  الوقود 
األنشطة  من  العديد  يف  مشاركتها  إىل  إضافة  هذا 
أزمة  ملناقشة  واإلقليمية،  القومية  العلمية  وامللتقيات 
للخروج  احلالية،  العاملية  املالية  واألزمة  العاملية  الغذاء 
مبقرتحات وتوصيات من شأنها املساهمة يف الوصول إىل 
حلول مرضية تؤدي إىل التخفيف من حدة تلك األزمات.

وما التوفيق إال من عند اهلل  
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 )بقية حدث الشهر(

وتغطي خمتلف التخصصات اليت تعاجل القضايا التنموية الزراعية الرئيسية، متطرقًا إىل أهمية البحوث الزراعية ودورها 
يف التقدم التقين يف الزراعة، والذي يعد بدوره عنصرًا رئيسيًا يف التنمية الزراعية الرأسية، مؤكدًا اهتمام إسرتاتيجية 
التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني بهذا اجلانب احليوي، حيث أفردت له برناجمًا فرعيًا لتنسيق سياسات 

البحوث الزراعية ونقل التقانة بني الدول العربية.
وأشار معالي الدكتور املدير العام إىل أنه قد تقدم هلذه اجلائزة عدد )37( حبثًا، شارك يف إعدادها )101( باحثًا عربيًا 
من )6( دول عربية، ومتنى معاليه التوفيق والنجاح ألعضاء اللجنة املوقرة يف مهمتهم القومية لتقييم البحوث املعروضة 

عليهم، الختيار البحوث الفائزة جبوائز املنظمة لعام 2008.
اجلدير بالذكر أن اللجنة اإلختصاصية لتقييم حبوث جائزة املنظمة لإلبداع العلمي يف اجملال الزراعي لعام 2008، تضم 
يف عضويتها متخصصني يف جمال اجلائزة لعام 2008، من مثان دول عربية، مت اختيارهم بعناية ودقة من خربائنا العرب 
املتميزين يف جمال اجلائزة. وسيتم اإلعالن عن البحوث الفائزة باجلائزة بعد اعتماد تقرير اللجنة اإلختصاصية من قبل 

اجلمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يف دورتها القادمة بإذن اهلل تعاىل.

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
يشارك يف املؤمتر اإلقليمي األول حول

»أثر برامج الوقود احليوي واإلحتباس احلراري
على األمن الغذائي والتسويق الزراعي«

عمان – اململكة األردنية اهلامشية 2008/12/16

شارك معالي الدكتور سامل اللوزي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يف فعاليات املؤمتر اإلقليمي األول 
حول »أثر برامج الوقود احليوي واالحتباس احلراري على األمن الغذائي والتسويق الزراعي«، الذي أقامته الرابطة اإلقليمية 
ملؤسسات التسويق الزراعي يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا، وذلك مبدينة عمان يف اململكة األردنية اهلامشية يوم 

الثالثاء املوافق 16 ديسمرب )كانون أول( 2008، وإستمرت أعمال املؤمتر ملدة ثالثة أيام.
الزراعة يف اململكة األردنية اهلامشية، والذي ألقى كلمة  افتتح أعمال املؤمتر معالي املهندس/ مزاحم احمليسن وزير 
أكد فيها أن تنمية إنتاج األغذية يف البلدان ذات الدخل املنخفض، واليت تعتمد بصورة واسعة على الزراعة يف تأمني 
فرص العمل والدخل، يشكل أحد احملاور الرئيسية يف جناح أو فشل هذه الدول يف حتسني أمنها الغذائي، مشريًا إىل أن 
األردن من بني الدول األكثر تأثرًا باألزمات اليت عصفت بالعامل سواًء يف ارتفاع أسعار الطاقة واملواد الغذائية إىل مستويات 
غري مسبوقة، مرورًا بظاهرة التغري املناخي، عالوة على تدهور الغطاء النباتي وازدياد خماطر التصحر. وأكد معاليه أن 
مبادرة جاللة امللك عبداهلل الثاني بإعالن عام 2009 عامًا للزراعة، هلا األثر املباشر يف االستعداد والتأسيس لتنمية شاملة 

يف منظومة االقتصاد الوطين تشكل الزراعة أحد أعمدتها الرئيسية.
أعمال  افتتاح   يف  كلمة  الزراعية،  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  اللوزي  سامل  الدكتور  معالي  ألقى  كما 
اليت تدعم  الزراعية  التنموية  العربي املشرتك، خاصة يف املشروعات  املؤمتر أكد فيها على ضرورة تشجيع االستثمار 
حتقيق التنمية املستدامة يف الوطن العربي، مشريًا إىل ما قامت به املنظمة منذ العام 2002 بإصدار عدد من اإلعالنات 

الوزارية والبيانات، من أهمها إعالن أبو ظيب للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر.
هذا وقد أوضح سعادة املهندس/ حممد العواملة، أمني عام الرباطة اإلقليمية ملؤسسات التسويق الزراعي يف الشرق األدنى 
ومشال أفريقيا، أن أهمية هذا املؤمتر تأتي يف ظهور بعض التخوفات من أن صناعة الوقود احليوي سوف تنافس اإلنسان 
على غذائه، هلذا جاء عقد هذا املؤمتر للحوار مبوضوعية حول مدى تنافسية هذه الربامج لغذاء اإلنسان واحليوان وأثرها 

البيئي واالجتماعي واالقتصادي على اجملتمعات الريفية.
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وقد شارك يف أعمال املؤمتر خرباء متخصصون يف الطاقة احليوية، ومندوبو عدد من املؤسسات الزراعية من األردن، املغرب، 
تونس، ليبيا، مصر، السودان، لبنان، سوريا، العراق، السعودية، اإلمارات، البحرين، الكويت، واليمن، إىل جانب عدد من 

الباحثني واخلرباء يف الطاقة من دول املنطقة.
واشتمل جدول أعمال املؤمتر على عدة أوراق عمل حمورية تعاجل موضوعات تتعلق بأثر الطاقة احليوية على السياسات 
االقتصادية  واملؤشرات  املنطقة،  دول  يف  ومدخالتها  واحليوانية  النباتية  للمنتجات  السعرية  والسياسات  التسويقية 
من  جمموعة  جبانب  احليوية،  للطاقة  املنتجة  باحملاصيل  العالقة  ذات  اإلنتاجية  الشرائح  يف  املستقبلية  لالستثمارات  

جلسات العمل إلعداد اخلطط والربامج ومقرتحات السياسات الزراعية والتسويقية.

املدير العام
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

يستقبل سفري سلطنة عمان باخلرطوم
اخلرطوم – مجهورية السودان 2008/12/22

العام  املدير  اللوزي  سامل  الدكتور/  معالي  استقبل 
مكتبه  يف  الزراعية،  للتنمية  العربية  للمنظمة 
املوافق  املنظمة يف اخلرطوم صباح يوم اإلثنني  مبقر 
2008، سعادة/ عبداهلل  أول(  22 ديسمرب )كانون 

بن راشد املديلوي سفري سلطنة ُعمان باخلرطوم.

العام  املدير  الدكتور  معالي  هنأ  اللقاء  مستهل  ويف 
سعادة السفري مبناسبة تسلمه ملهام منصبه، ومتنى 
عن  تنويرًا  لسعادته  قدم  كما  والنجاح.  التوفيق  له 
جماالت عمل املنظمة يف الدول العربية بصفة عامة، 
باالهتمام  مشيدًا  خاصة،  بصفة  عمان  سلطنة  ويف 
الكبري الذي توليه سلطنة ُعمان للمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية، والتعاون املثمر القائم بني املنظمة 
سلطنة  يف  السمكية  والثروة  الزراعة  ووزارتي 
ُعمان، مما كان له األثر الكبري يف تنفيذ العديد 

من األنشطة املشرتكة.

الشكر  خبالص  السفري  سعادة  توجه  جانبه  من 
حفاوة  على  اللوزي  الدكتور  ملعالي  والتقدير 

بينها  القائم  املثمر  والتعاون  العربية،  املنطقة  يف  الزراعي  العمل  وتطوير  برتقية  املنظمة  باهتمام  مشيدًا  االستقبال، 
التعاون املشرتك حنو مزيد من  آماًل أن يوفقه اهلل تعاىل لتعزيز هذا  السلطنة،  الزراعة والثروة السمكية يف  ووزارتي 

األنشطة اليت تصب يف مصلحة الزراعة العربية.
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك
يف أعمال الدورة العشرين جمللس الوزراء العرب

املسؤولني عن شؤون البيئة
مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية - القاهرة

2008/12/22-21

شؤون  عن  املسؤولني  العرب  الوزراء  جمللس  الفنية  )األمانة  العربية  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  من  هلا  املوجهة  الدعوة  على  بناًء 
البيئة(، شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف أعمال الدورة العشرين جمللس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة، 
اليت انعقدت يف مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية مبدينة القاهرة – مجهورية مصر العربية، خالل يومي 21-22 ديسمرب 
اجلزائرية  باجلمهورية  والسياحة  والبيئة  اإلقليم  تهيئة  وزير  رمحاني  الشريف  السيد/  معالي  برئاسة   ،2008 أول(  )كانون 
ومحاية  لألرصاد  العام  الرئيس  عبدالعزيز  بن  ناصر  بن  تركي  األمري  امللكي  السمو  صاحب  وحبضور  الشعبية،  الدميقراطية 
البيئة يف اململكة العربية السعودية، ومعالي األستاذ عمرو موسى األمني العام جلامعة الدول العربية وأصحاب املعالي والسعادة 

رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية واملنظمات العربية واإلقليمية والدولية املعنية بأمر البيئة.

شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف أعمال هذه الدورة، بورقة عمل بعنوان »الزراعة والتنمية املستدامة – تنمية الريف 
وعالقتها بالبيئة«، قدمها الدكتور/ خليل أبو عفيفة، اخلبري بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة باملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
استعرضت أهمية القطاع الزراعي يف الوطن العربي، وأهم مهددات وخماطر البيئة الزراعية العربية، حيث أمجلتها الورقة يف ندرة 
العمراني  التوسع  املراعي(،  )تدهور  اجلائر  الرعي  الغابات(،  )تدهور  الغابات  أشجار  إزالة  الزراعية،  األراضي  تدهور  املائية،  املوارد 
النباتية واحليوانية.  الوراثية  املوارد  الصحراوي، وتدهور  والزحف  التصحر  الطبيعية،  البيئات  والقرى على حساب  للمدن  األفقي 
العربي، إضافة إىل االرتباط بني  بالوطن  الريفية  التنمية  العربي وحتديات  الرئيسية للريف  السمات  الورقة إىل  كما تعرضت 
الزراعية املستدامة  التنمية  السياسات واإلجراءات املقرتحة بشأن حتقيق  الريفية والبيئة، كما مت استعراض  الزراعة والتنمية 

 بالوطن العربي.

قراراته  ضمن  البيئة،  شؤون  عن  املسؤولني  العرب  الوزراء  جملس  قرر  وقد  هذا 
وتوصياته يف دورته العشرين، توجيه الشكر إىل املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
على اإلعداد والتقديم اجليد للورقة اخللفية حول الزراعة والتنمية الريفية/ تنمية 
املعالي  أصحاب  من  املقدمة  املالحظات  إلدماج  ودعوتها  بالبيئة،  وعالقتها  البادية 

الوزراء واملشاركني يف أعمال الدورة.
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك
يف املؤمتر العربي حول االستثمار السمكي
يف الدول العربية )الواقع واآلفاق املستقبلية(

صنعاء – اجلمهورية اليمنية 2008/11/24-23

االستثمار  حول  العربي  املؤمتر  فعاليات  يف  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  شاركت  هلا،  املوجهة  الدعوة  على  بناًء 
برعاية  اليمنية،  باجلمهورية  انعقد يف مدينة صنعاء  الذي  املستقبلية(،  واآلفاق  )الواقع  العربية  الدول  السمكي يف 
األداة  العربية  )االستثمارات  شعار  وحتت  اليمنية،  اجلمهورية  رئيس  صاحل  عبداهلل  على  الرئيس  فخامة  من  كرمية 

احملركة للتنمية السمكية العربية املستدامة(، وذلك خالل يومي 23-24 نوفمرب )تشرين ثان( 2008.

ومت عقد املؤمتر بالتعاون ما بني االحتاد العربي ملنتجي األمساك، اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي، وزارة الثروة 
التعرف على اجملاالت  املؤمتر يف  أهداف وحماور  اليمنية. وتركزت  العامة لالستثمار باجلمهورية  السمكية  واهليئة 
والفرص االستثمارية يف جمال الثروة السمكية، وأسباب جناحها، وحتديد املعوقات، ووضع احللول املناسبة واالهتمام 
وجذب  لتشجيع  العربية  الدول  يف  استثمارية  مشاريع  بلورة  إىل  إضافة  املستثمرين،  ودعم  االستثمار،  مناخ  بتحسني 

االستثمارات العربية لزيادة مساهمة األمساك يف تعزيز ودعم األمن الغذائي.

العربية  املنظمات واهليئات واإلحتادات  )16( دولة عربية، وممثلو عدد من  املؤمتر ممثلون عن  وشارك يف فعاليات هذا 
املتخصصة، إضافة إىل عدد من املسئولني يف وزارة الثروة السمكية واهليئة العامة لالستثمار باجلمهورية اليمنية.

وخالل أعمال املؤمتر قدمت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ورقة عمل حمورية حول »الوضع الراهن وآفاق تطوير قطاع 
الزراعي  والتكامل  الغذائي  األمن  بإدارة  اخلبري  ملوح،  نضال  الدكتور  قدمها  العربي«،  الوطن  يف  السمكية  الثروة 
باملنظمة، تناولت مالمح ومؤشرات واقع قطاع الثروة السمكية إنتاجًا، تصنيعًا وجتارًة يف الوطن العربي، وقدمت الورقة 

مقرتحات تطويرية يف هذه اجملاالت.

املطلوبة  األهمية  إعطاء  التوصيات أكدت على ضرورة  من  إىل اخلروج مبجموعة  أعماله  املؤمتر يف ختام  وقد خلص 
للثروة السمكية يف مشروعات األمن الغذائي العربي، وأهمية تأسيس اجمللس العربي للثروة السمكية واإلسراع يف 
إقراره، ودعوة املنظمة العربية للتنمية الزراعية إلعداد دراسة متكاملة للتأكد من جدوى قيام شركة لتسويق وجتارة 
األمساك، إضافة إىل دعوة الدول العربية إىل تنسيق اجلهود لدعم البحث العلمي لالرتقاء بقطاع الثروة السمكية يف 

إطار تنمية مستدامة.

مباشرة العمل يف تنفيذ املرحلة الثانية
ملشروع حتسني الكفاءة االقتصادية ملياه الري

يف الزراعة العربية
استشعارًا من املنظمة العربية للتنمية الزراعية بأهمية احملافظة على مورد املياه يف الوطن العربي، فقد أولت اهتمامًا 
خاصًا ملوضوع حتسني الكفاءة االقتصادية ملياه الري يف الزراعة العربية، حيث قامت بإدراج مشروع يف هذا اجملال ضمن 
أحد براجمها الرئيسية وهو برنامج تنمية املوارد الطبيعية ومحاية البيئة ومكافحة التصحر، يف خطتها قصرية املدى 
2007-2008، وقد تضمن املشروع تنفيذ دراسة ميدانية استقصائية كمرحلة أوىل بدأت يف عام 2007، وتنفيذ دراسة 

شاملة يف عام 2008.

استخدامها  كفاءة  ضعف  مع  عليها،  الطلب  وزيادة  املائية  املوارد  لشح  نسبة  املشروع  هذا  تنفيذ  مربرات  جاءت  وقد 
خصوصًا يف جمال الزراعة، األمر الذي حيتم ضرورة البحث عن كافة الوسائل الالزمة لرفع كفاءة استخدامها وترشيدها، 
وضرورة دراسة االستخدام األمثل للموارد املائية يف األنشطة الزراعية. هذا إىل جانب قلة الوعي بأهمية حتديد الكفاءة 
االقتصادية الستخدام املوارد املائية، والتباين يف استخدام املياه يف الزراعة بني الدول العربية وفقًا لوفرة املياه ونوعيتها، 
كفاءة  برفع  االهتمام  ضرورة  حيتم  الذي  األمر  جافة  شبه  أو  جافة  مناطق  يف  العربية  الدول  أغلبية  وجود  إىل  إضافة 

االستخدام.

ويرمي املشروع إىل حتقيق مجلة من األهداف من أهمها حتليل الوضع الراهن الستخدامات املياه بني خمتلف الدول العربية 
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املائية من  الري ألهم احملاصيل يف بعض الدول العربية، حتديد االستغالل األمثل للموارد  وحتديد مقدار اهلدر يف مياه 
خالل احلصول على أعلى مردود وعائد اقتصادي ممكن، حتديد كميات الري املناسبة لبعض احملاصيل الزراعية يف 
بعض املناطق لدول عربية خمتارة، تقديم مقرتحات لالستخدام األمثل ملياه الري يف الدول املختارة، ومقارنة استخدامات 

املياه واالستفادة من التجارب الناجحة يف بعض الدول العربية.

وقد مت اختيار جمموعة من الدول العربية املتميزة يف استخدامات تقانات املياه لالستفادة من هذا املشروع، وهي األردن، 
اجلزائر، السعودية، السودان، سوريا، مصر، واليمن.

الدول املشمولة باملشروع، حيث تضمنت  املتوفرة يف  البيانات األولية  وقد اشتمل املشروع يف مرحلته األوىل على مجع 
تلك البيانات معلومات حول أهم احملاصيل الزراعية املروية وموسم زراعتها، أهم املناطق الزراعية املروية يف الدولة املعنية، 
املائية الفعلية هلذه احملاصيل حتت الظروف املناخية املختلفة، واإلنتاجية وكمية اإلنتاج هلذه احملاصيل.  االحتياجات 
اليت  واحملاصيل  املعنية  الدول  يف  الدراسة  مناطق  حتديد  مت  عليها  وبناًء   ،2007 عام  خالل  املرحلة  هذه  تنفيذ  مت  وقد 
ستشملها الدراسة، كما مت إجراء مسح اقتصادي – اجتماعي – ميداني لعينة من املزارعني يف مناطق الدراسة املختارة 

تناول أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية وما يتعلق باستخدامات املياه وطرق الري.

مقر  يف  أعماله  الزراعية،  للتنمية  العربية  للمنظمة  العامة  اإلدارة  بتشكيله  قامت  الذي  العمل  فريق  باشر  وقد  هذا 
املنظمة باخلرطوم خالل األسبوع األخري من شهر ديسمرب )كانون أول( احلالي، لتنفيذ املرحلة الثانية من املشروع، حيث 

سيقوم الفريق بتجميع الدراسة ومراجعتها وإعدادها يف شكلها النهائي.

املنظمة العربية للتنمية الزراعية تقوم
بتنفيذ مشروع دليلي لإلنذار املبكر لتقدير

غلة احملاصيل احلقلية يف بعض الدول العربية

يف إطار اهتمام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بتحسني وترقية املوارد الزراعية العربية، قامت املنظمة بتنفيذ مشروع 
دليلي لإلنذار املبكر لتقدير غلة حماصيل القمح، الذرة والسمسم باستخدام تقانة االستشعار عن بعد ونظام املعلومات 

اجلغرافية، وذلك يف مناطق خمتارة ببعض الدول العربية.

املعلومات  ونظم  بعد  عن  االستشعار  تقانات  إدخال  أهمها  من  واألهداف  الغايات  من  مجلة  حتقيق  إىل  املشروع  ويرمي 
اجلغرافية يف عمليات توقع وتقدير إنتاج احملاصيل االسرتاتيجية، مساعدة املسئولني ومتخذي القرار يف اختاذ القرار 
السليم وفقًا للمعطيات الدقيقة سعيًا حنو حتقيق األمن الغذائي وتوفري الغذاء اآلمن، بناء قواعد بيانات خاصة ببعض 

احملاصيل احلقلية االسرتاتيجية مثل القمح والذرة والسمسم، واإلنذار املبكر لتقدير احملصول املعين.

األردن  بغور  احلمضيات  ألشجار  والراديومرتية  اخلضرية  الدراسات  بإجراء  املشروع  هذا  إطار  يف  املنظمة  قامت  وقد  هذا 
لتحديد اإلصابة مبرض الرتستيزا )التدهور السريع(، حيث مشلت الدراسة مناطق الشونة الشمالية، وادي شعيب ودير 
عال، وجرش، وقد مت تنفيذ هذه املهمة يف اململكة األردنية اهلامشية خالل الفرتة 24-26 من شهر نوفمرب )تشرين ثان( 

.2008
2008، حيث مت إجراء الدراسات  18-20 ديسمرب )كانون أول(  كما مت تنفيذ مهمة جبمهورية السودان، خالل الفرتة 
تلك  إجراء  مت  وقد  السودان.  شرق  يف  القضارف  بوالية  والذرة  اجلزيرة  بوالية  القمح  حملصول  والراديومرتية  اخلضرية 
املختلفة،  النمو  مراحل  خالل  املعنية  للمحاصيل  الطيفية  االستجابة  حتديد  بغية  والراديومرتية  اخلضرية  الدراسات 
ملعرفة أفضل وقت لرصد اختالفات البصمة الطيفية اليت تساعد يف متييز احملصول املعين عن غريه من احملاصيل األخرى 
يف منطقة الدراسة، األمر الذي يساعد يف استخدام هذه القياسات كنواة لتأسيس مكتبة طيفية للمحاصيل احلقلية 

املعنية الستعماهلا يف الدراسات الزراعية ذات الصلة.


