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كالعادة وفي كل عام وفي الیوم السابع والعشرین 
العربیة  المنظمة  (أیلول) تحتفل  من شھر سبتمبر 
الدول  في  الزراعة  ووزارات  الزراعیة  للتنمیة 
العربیة بیوم الزراعة العربیة والذي یأتي ھذا العام 
التنمیة  في  شریك  الخاص  “القطاع  شعار  تحت 
الزراعیة". وكما نعلم جمیعًا فإن ھذا الیوم یصادف 
الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  تأسیس  ذكرى 
لألمة  لتحقق  1972م  العام  في  تأسست  والتي 
العربیة التنمیة الزراعیة المستدامة وصوًال لألمن 
الغذائي المنشود. ویأتي إختیار ھذا الشعار ألھمیة 
القطاع  یلعبھ  بدأ  الذي  والمتعاظم  الكبیر  الدور 
الزراعیة في ظل  التنمیة  الخاص في دفع مسیرة 
التطورات والمتغیرات االقتصادیة والتجاریة التي 
حدثت خالل الثالثة عقود الماضیة على الساحات 
مباشر  بشكل  أثر  مما  والمحلیة  الدولیة واإلقلیمیة 
وملحوظ على القطاع الزراعي ومسارات التنمیة 
اإلنتاج  بأن  علمًا  العربیة.  المنطقة  في  الزراعیة 
على  یعتمد  العربیة  الدول  غالبیة  في  الزراعي 
آلیات السوق والمزایا النسبیة والتنافسیة مما جعل 
القطاع الزراعي یلعب دورًا أكبر في قیادة األنشطة 
الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  إن  الزراعیة. 
العربیة  الدول  تبذلھا  التي  الجھود  كثیرًا  لتقدر 
واإلصالح  الھیكلي  التصحیح  برامج  تنفیذ  في 
اإلقتصادي والتحول التدریجي إلى اقتصاد السوق 
وتقلیص دور الدولة في األنشطة االقتصادیة بصفة 
عامة وتتمنى من اهللا سبحانھ وتعالى أن یكلل ھذه 
الجھود بالنجاح والتوفیق. إننا نكرر التھنئة ألمتنا 
العربیة بھذه المناسبة السعیدة متمنین من اهللا العلي 
ثوب  في  ترفل  العربیة  وأمتنا  یعیدھا  أن  القدیر 

الرفعة والرخاء.

واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب
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 (البقیة صفحة 2)

ـخؤهخمرـَُّّإلـخؤحنحمخهخلئخم
ذضسيخسـخلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـ

ـرَّإلـخؤحنحمخهـخؤهخمرـ
خعخم َّإلتـلٌَّحمُّـخؤجيَّجلخْـ27ت9ت2006

وجھ معالي الدكتور سالم اللوزي، المدیر  العام للمنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة ، رسالتھ بمناسبة االحتفال بیوم الزراعة العربیة لعام 2006 ، من 
خالل احتفال كبیر أقیم بھذه المناسبة بالتعاون ما بین المنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة ووزارة الزراعة والغابات بجمھوریة السودان والمجلس الزراعي 
السوداني ، وذلك مساء یوم األربعاء الموافق 2006/9/27 بمقر المجلس 
المھندس  معالي  االحتفال  وقد شرف  الخرطوم.  بمدینة  السوداني  الزراعي 
السودان،  بجمھوریة  والغابات  الزراعة  كباشي عیسى وزیر  األمین  محمد 
الوالئیین  الزراعة  ووزراء  الوالیات  والة  المعالي  أصحاب  من  وعدد 
الدول  سفراء  السعادة  أصحاب  بعض  إلى  إضافة  السودان،  بجمھوریة 
العربیة بالخرطوم ، ونخبة من المھندسین الزراعیین السودانیین. ھذا وقد 
أعرب معالي الدكتور اللوزي في رسالتھ التي ألقاھا في االحتفال عن بالغ 
سروره لتوجیھ رسالة االحتفال بیوم الزراعة العربیة لھذا العام من جمھوریة 
السودان، مقر المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الزاخر بالموارد الزراعیة 

الھائلة التي تشكل رصیدًا استراتیجیًا لوطننا العربي ولدول العالم أجمع. 
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، وذلك الزراعیة) في التنمیة شریك (القطاع الخاص شعار تحت العام یجئ لھذا االحتفال أن معالیھ إلى أشار الشھر) كما حدث (بقیة
العیش وسبل الرفاه وتحقیق ، واالجتماعیة االقتصادیة للتنمیة كأساس الزراعیة التنمیة بأھمیة الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة استشعارًا من
دفع في الخاص القطاع یلعبھ بات الذي والمتعاظم المھم بالدور منھا وإیمانًا ، العربي الوطن من الریفیة المناطق في وبخاصة للمواطن، الكریم
والمحلیة، أثرت واإلقلیمیة الدولیة الساحات ومتغیرات على تطورات من المنصرمة الثالثة العقود ما شھدتھ ظل في التنمیة الزراعیة، مسیرة
رسالتھ إلى في العام المدیر معالي وتطرق . الكبیر العربي الزراعیة في وطننا التنمیة ومسارات الزراعي القطاع على وملحوظ بشكل مباشر
والمجاالت األنشطة كافة الزراعیة في والتنمیة االستثمار في العربي الخاص القطاع مشاركة لتعزیز المنظمة بھا قامت التي الكبیرة الجھود
االحتفال بمناسبة ضافیة كلمة ، بجمھوریة السودان الزراعة والغابات وزیر عیسى ، كباشي األمین محمد المھندس معالي ألقى كما الزراعیة.
للجھود ، اللوزي سالم الدكتور معالي العام ولمدیرھا الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة والتقدیر بالشكر فیھا توجھ ، العربیة الزراعة بیوم
وزراء المعالي أصحاب جھود وحیا معالیھ ، العربي الغذائي األمن مسیرة ودفع العربي المواطن أجل خدمة من المنظمة بھا تقوم التي المقدرة
الكبیر. العربي الوطن على امتداد الزراعي بالعمل االرتقاء في الزراعیة، للتنمیة العربیة للمنظمة العمومیة الزراعة العرب، أعضاء الجمعیة
ختام االحتفال وفي االحتفال. ھذا مستھل في ترحیبیة كلمة قد ألقى الزراعي السوداني المجلس رئیس اهللا التاج فضل سعادة الدكتور وكان ھذا
الزراعة وزیر كباشي األمین المھندس محمد معالي الزراعیة بتكریم للتنمیة للمنظمة العربیة العام اللوزي المدیر الدكتور سالم معالي تفضل
اللوزي الدكتور معالي قام كما وأنشطتھا. المنظمة دعم لجھوده في المنظمة تقدیرًا درع معالیھ أھدى حیث ، السودان بجمھوریة والغابات
الزراعیة التنمیة مسیرة لجھوده في تقدیرًا المنظمة میدالیة السوداني، وإھدائھ الزراعي المجلس رئیس اهللا فضل التاج الدكتور سعادة بتكریم
حول ورقتي عمل خاللھا قدمت المناسبة، ، بھذه ندوة علمیة عقد تم العربیة، بیوم الزراعة الرسمي االحتفال وعقب ھـذا السودان. بجمھوریة
النفرة ظل في الزراعیة التنمیة في الخاص القطاع ودور الزراعیة)، للخدمات مركز (القریة السودان بجمھوریة القضارف والیة تجربة

السودان مؤخرًا. جمھوریة حكومة تبنتھا الخضراء التي

خؤالَّجنّـ ألهخؤٌّـخؤحلئسَّحمـخنخ� حمخنخؤ
خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر ؤالآلَنآل خؤهخإل خلحلُّخم
ـخؤهخمرخؤحنحمخه رَّإل خضسيخأل كَخخنر

2006 بخُّالَّألإ خنرسآل٥ 27
خؤحنحمخهإ خؤسَآل م نبخمُّئ خعخمي بخؤ�خه نبهخحم ظس

ـكَخخنرخؤهخمر ألؤ خؤخمخنخؤ ًجمِ خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر ؤالآلَنآل خؤهخإل خلحلُّخم خؤالَّجنّـ خنخ� خؤحلئسَّحم ألهخؤٌّ صّ خؤجيَّجلخٍْـ ُّلٌَّحم خلخمب ألُـجلٍؤ
خؤجيَّجلخْ. ُّطآلٌَّحم ٍخؤوخرخس خؤحنحمخه ٍجنُّخم ٍطمحَّحم خؤهخمر خؤحنحمخه رَّإل خضسيخأل

ب ٍجنُّخمـخؤحنحمخهـٍخؤوخرخس – جيه ئرخنبٌّ خألق غآلحل خلٌَحلخي خخت ألهخؤٌّ
ب ٍخؤجيهخجلط خلهخؤٌّ خمبضخز

ب ٍخؤجيخجلط خؤجيحلخس

تأسیس تاریخ مع والذي یتزامن العربیة الزراعة بیوم عام (أیلول) من كل سبتمبر من والعشرین في السابع العربیة الدول تحتفل
الزراعي الخبرة بیت  أضحت والتي المتخصصة العربیة  المنظمات كإحدى عام 1972 في الزراعیة للتنمیة العربیة  المنظمة
المستدامة. وإنھ لمن دواعي الزراعیة التنمیة مجال في العربي والتنسیق التعاون أساس وبرامجھا العربي حیث تشكل أنشطتھا
الزراعیة، للتنمیة العربیة المنظمة مقر السودان، جمھوریة من العام لھذا العربیة الزراعة بیوم االحتفال رسالة أوجھ أن سروري

أجمع. العالم ولدول بل العربي، لوطننا استراتیجیًا رصیدًا تشكل التي الھائلة الزراعیة بالموارد الزاخر
المنظمة تتلقاه ظلت الذي المستمر العون الكریم على وشعبھا السودان لحكومة الشكر والتقدیر أكرر أن السارة المناسبة بھذه ویسعدني
على والغابات – وزیر الزراعة كباشي عیسى األمین محمد المھندس األخ والعرفان معالي بالشكر أخص وأود أن .1972 تأسیسھا عام منذ
القطاع في وبخاصة العاملین العربیة، األمة أبناء كافة إلى أن أتقدم السعیدة، یسرني المناسبة وبھذه للمنظمة. یقدمھ ظل الذي المتواصل الدعم
التكامل الوصول إلى في المنشودة اآلمال تحققت ھذه المناسبة السعیدة وقد أن یعید اهللا األماني سائًال التھاني وأطیب بأجمل الزراعي منھم
مواجھة من العربي الوطن دول عمالق یمّكن عربي اقتصادي تكتل إطار في المستدام الغذائي واألمن العربي المنشود والزراعي االقتصادي

والدولیة. اإلقلیمیة الساحتین على المعاصرة والمستجدات المتغیرات كافة

شعار: تحت العربیة بیوم الزراعة الوطن العربي یحتفل العام ھذا وفي
الزراعیة) التنمیة في شریك الخاص (القطاع

االقتصادیة، للتنمیة الزراعیة كأساس التنمیة بأھمیة الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة من الشعار استشعارًا ھذا اختیار جاء وقد
والمتعاظم المھم بالدور منھا وإیمانًا العربي، من الوطن الریفیة المناطق في للمواطن وبخاصة الكریم العیش وسبل الرفاه وتحقیق واالجتماعیة
اقتصادیة ومتغیرات تطورات من المنصرمة الثالثة العقود الزراعیة في ظل ما شھدتھ التنمیة مسیرة دفع الخاص في القطاع بات یلعبھ الذي
وطننا في الزراعیة التنمیة ومسارات الزراعي القطاع على وملحوظ مباشر بشكل أثرت والمحلیة واإلقلیمیة الدولیة الساحات على وتجاریة

الحبیب.
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 ،1995 عام في الدولیة التجارة منظمة وإنشاء الحرة، والمناطق والتجاریة التكتالت االقتصادیة إقامة المتغیرات تلك من أھم ولعل
االقتصادي اإلصالح برامج بتبني الدول العربیة معظم قامت المتغیرات، لتلك ونتیجة .1998 عام الكبرى في العربیة الحرة التجارة ومنطقة
منطقة التفاقیة ووفقًا ناحیة، العالم من دول وبین بینھا الدولیة وفقًا التفاقیة التجارة بتحریر التجارة الكفیلة الخطوات واتخاذ الھیكلي، والتكیف
ورفع والمنتجات المدخالت أسعار تحریر أھمھا من متعددة محاور في تمثل ذلك ولقد أخرى. ناحیة من بینھا فیما الكبرى العربیة الحرة التجارة
التضخم معدالت لخفض المالئمة اإلجراءات واتخاذ األجنبي، للنقد الصرف سعر وتحریر والخارجیة، الداخلیة التجارة عن التنظیمیة القیود
دور إعطاء تھدف إلى اإلداریة على األجھزة وھیكلیة وإدخال تعدیالت مؤسسیة والمیزانیة العامة، المدفوعات موازین في العجز من والحد

والخدمیة. اإلنتاجیة األنشطة في الخاص للقطاع أكبر

أصبح كما والتنافسیة. النسبیة والمزایا السوق آلیات على العربیة یعتمد الدول غالبیة في الزراعي أصبح اإلنتاج فقد لذلك ونتیجة
یكاد الحكومي أصبح الدور بحیث وتجارة، وتصنیع وتسویق إنتاج من الزراعیة األنشطة كافة قیادة في أكبر دورًا الخاص العربي للقطاع
اإلشراف والرقابة إلى إضافة الفني، الدعم وتقدیم االقتصادیة الدراسات وإجراء المساندة الخدمات وتقدیم التحتیة إنشاء البنى على یقتصر
خالل العربیة في الدول القطریة والقومیة الزراعیة التنمیة وخطط وسیاسات استراتیجیات ركزت عامة، فقد التأشیري. وبصفة والتخطیط
االستثمارات وجذب تشجیع كان من أھمھا والتي الزراعیة المستدامة التنمیة إلى تحقیق الرامیة األھداف من على مجموعة المنصرمین العقدین
تعزیز بھدف الریفیة للمواطنین وبخاصة في المناطق التغذویة األوضاع وتحسین الزراعي، وتعزیز القطاع في والمشتركة واألجنبیة المحلیة
إلى المناطق الریفیة من الھجرة معدالت وتقلیل فرص العمل وتوفیر المتاحة للمستھلكین، األغذیة وضمان سالمة الغذائي، األمن مسارات

الزراعیة. التنمیة تحقیق في المدني المجتمع ومؤسسات الخاص القطاع مشاركة وتعزیز الحضریة، المناطق

من العدید بإصدار قامت كما المختلفة، والبرامج اآللیات بوضع العربیة بالدول المعنیة الجھات قامت األھداف ھذه ولتحقیق
الحوافز واإلعانات وتقدیم الزراعي القطاع في والمشترك الخاص بتشجیع االستثمار منھا ما یتعلق وبخاصة والقوانین واألنظمة التشریعات

والمھم. الحیوي القطاع ھذا في االستثمار لتحفیزه على
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الزراعیة التنمیة تحقیق العربي في الخاص القطاع یؤدیھ أن یمكن الذي الكبیر للدور الزراعیة العربیة للتنمیة المنظمة من إدراكًا
ومنذ المنظمة عملت فقد للمنظمة، العمومیة أعضاء الجمعیة العربیة الدول في وزراء الزراعة المعالي أصحاب لتوجیھات وتنفیذًا المستدامة،
االستثمار والتنمیة في العربي الخاص القطاع مشاركة تعزیز إلى تھدف  وأنشطة ببرامج السنویة أعمالھا خطط تضمین على عدة سنوات
االستثمار وفرص خرائط مھمتین حول دراستین إنجاز خالل عامي 2003 و2004 تم الزراعیة، حیث والمجاالت األنشطة في كافة الزراعیة
الزراعي لالستثمار الواعدة والفرص المتوفرة المجاالت فیھا بما للمستثمرین الالزمة البیانات بكافة تضمینھما تم العربي، الوطن في الزراعي
مشاركة تعزیز إلى الھادفة ورش العمل واللقاءات من عدٍد بتنفیذ المنظمة قامت وكذلك من الدول العربیة. دولة كل في والمشترك والعام الخاص
الشركات وقاعدة بیانات الزراعي التسویق بیانات قاعدة بإنشاء قامت كما مباشر، وغیر مباشر بشكل الزراعیة التنمیة في  الخاص القطاع

العربیة. الزراعیة

الخاص القطاع مشاركة تعزیز سبل حول التشاوري االجتماع للعام 2005 عملھا خطة المنظمة ضمنت فقد الجھود، لتلك واستكماًال
االستثمار والتنمیة في والمشترك والخاص العام القطاعین من كل أدوار على التعرف بھدف العربیة الزراعیة التنمیة في العربي
على الخاص، وكذلك التعرف القطاع مشاركة تفعیل من تحد التي والمعوقات المشاكل على والوقوف في الوطن العربي، الزراعیة
آلیات حول بمقترحات والخروج الخاص، القطاع مشاركة مجال في الخبرات واآلراء وتبادل العربیة في الدول الناجحة التجارب
العربیة. الزراعیة والتنمیة االستثمار في الخاص القطاع مشاركة وتوسیع تعزیز في إیجابًا تسھم التي الفاعلة والتوصیات العمل
تقدیمھا تم العربیة الزراعیة التنمیة برامج في الخاص كشریك استقطاب القطاع حول دراسة بإعداد المنظمة قامت ،2006 عام وفي

(أیار) 2006. مایو في بالقاھرة للمنظمة العمومیة للجمعیة والعشرین للدورة التاسعة

التشریعات مجاالت في العربیة الزراعیة في التنمیة الخاص القطاع تفعیل مساھمة حول ھامة مقترحات الدراسة تضمنت تلك وقد
بناء وإعادة والمساندة، المكملة والخدمات والُبنى التحتیة الزراعي، الزراعي، والتمویل والتأمین لالستثمار، والترویج والقوانین،

المشتركة. الزراعیة والمشروعات الحكومیة، غیر التنظیمات وتشجیع وتأھیل

قامت المنظمة فقد ،2004 (نیسان) أبریل في عمان في مدینة المنعقدة دورتھا (28) في للمنظمة العمومیة الجمعیة وتنفیذًا لقرارات
والتسویق. واإلنتاج التطویر بحوث مجاالت في العربیة الزراعیة الشركات حققتھا التي النتائج بتحلیل

المجاالت  مختلف في المتمیز  األداء ذات الزراعیة الشركات من  عدد  بتكریم العمومیة جمعیتھا قرارات  المنظمة نفذت كما
الزراعیة.

المنوطة  الدائمة المتخصصة المنظمة لجان في الخاص العمومیة بإشراك القطاع جمعیتھا قرارات بتنفیذ المنظمة أیضًا قامت  كما
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الزراعیة التنمیة تحقیق على المؤثرة القضایا كافة في العمومیة للمنظمة الجمعیة أعضاء المعالي ألصحاب والمشورة النصح بتقدیم
الغذائي العربي. األمن وتعزیز مسارات العربیة،

التنمیة الزراعیة استراتیجیة مسودة في إعداد المنظمة مساعدة في بارزًا دورًا القطاع الخاص تنظیمات لعبت فقد ذلك جانب كل وإلى
لھذا ومواصلة لالعتماد. 2007 عام العربیة في القمة اجتماع على اهللا، بمشیئة ستعرض التي للعقدین القادمین المستدامة العربیة
في مایو بالقاھرة المنعقدة (29) دورتھا في للمنظمة العمومیة الجمعیة لقرارات وتنفیذًا الخاص، بالقطاع باالھتمام الراسخ النھج
ضوء في الزراعیة التنمیة في الخاص القطاع مشاركة لتشجیع القطریة الجھود لدعم برنامج ببلورة المنظمة تقوم ،2006 (أیار)
األسس العمومیة باستكمال جمعیتھا قرارات بتنفیذ المنظمة كما تقوم الغرض. لھذا أعدتھا التي الدراسة التي تضمنتھا المقترحات

العمومیة للمنظمة. اجتماعات الجمعیة في المدني المجتمع ومنظمات الخاص مشاركة القطاع تنظم والضوابط التي
بـ ٍخؤجيهخجلط خلهخؤٌّ خمبضخز

ب ٍخؤجيخجلط خؤجيحلخس

المجاالت مختلف في خبرتھا الطویلة بوضع الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة التزام أؤكد أن المناسبة السعیدة ھذه في یفوتني ال
ظلت الغذائي. فقد مسارات األمن وتعزیز الزراعیة، التنمیة لتحقیق السودانیة الحكومة تبذلھا التي الجھود الحثیثة لتعزیز الزراعیة
تحقیق في الفعالة والعربي للمشاركة المحلي الخاص القطاع الحكومة الستقطاب تبذلھا الجھود التي كبیر باھتمام تتابع المنظمة

المنشودة. الزراعیة التنمیة

والقومیة المحافل الوطنیة باستغالل كافة السلیم ھذا التوجھ لدعم جھدًا ال تدخر العربیة المنظمة أن الجمع الكریم لھذا أن أؤكد وأود
خبرة للزراعة كبیت تزال، وال ظلت، كما أن المنظمة السوداني. الزراعي لالستثمار في القطاع الخواص المستثمرین لحث والدولیة
المشروعات وتروج السودانیة األراضي على العربیة الزراعیة للمشروعات واالقتصادیة الفنیة الجدوى بدراسات تقوم العربیة
المستدامة العربیة الزراعیة التنمیة في تحقیق المشروعات تلعبھ ھذه الذي الھام االستراتیجي  الدور على مركزة منھا، الواعدة

الزراعي العربي. التكامل المستندة على

أعرب أن الطیبة المناسبة ھذه في یسعدني الزراعیة، للتنمیة العربیة بالمنظمة العاملین كافة عن ونیابة نفسي عن أصالة الختام، وفي
والدولیة، واإلقلیمیة العربیة التمویل ومؤسسات العربیة، الزراعة ووزارات المنظمة بین والمثمر الفاعل للتعاون تقدیري عظیم عن

العربیة. المنطقة المستدامة في تحقیق التنمیة الزراعیة ترمي إلى عمل المنظمة التي مجاالت كافة في العربي الخاص والقطاع

العربیة،، األمة فیھ خیر التوفیق والسداد لما نسأل واهللا

خؤهخمر َّإلـخؤحنحمخهذ خحمـخ�ضسيخألـر م
خؤحنحمخه ؤالسَآل خؤهخمر ؤالآلَنآل خؤهخإل خلحلُّخم

ؤالضخخنَّز خ�ىالآلٌّ خلجتس٥ ُّيسسض
لٌَّحمُّـخؤجيَّجلخْـ27ت9ت2006 – خعخم َّإل

العربیة المنظمة إحتفال إطار في
والثروة الزراعة ووزارات  الزراعیة  للتنمیة
العربیة الدول في والري والسمكیة الحیوانیة
سالم الدكتور معالي قام العربیة، الزراعة بیوم
للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي
/9/27 األربعاء الموافق یوم الزراعیة،صباح
، للحاسوب اإلقلیمي المختبر بافتتاح ، 2006
بالخرطوم، المنظمة مقر برئاسة إنشاءه تم الذي
الكوادر لتدریب إقلیمي كمركز لیستخدم
ونشر وتحلیل مجال جمع العربیة في الزراعیة
تجھیز تم وقد  العربیة، الزراعیة المعلومات 
الصلة، ذات  المستلزمات بأحدث المختبر 
في وموثقة موحدة تدریبیة مناھج وإعداد
وستستفید اآللي. الحاسب في التدریب مجاالت
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تقنیة متخصصي وبخاصة الزراعي المجال في العاملون العربیة، حیث یستھدف الدول جمیع المختبر ھذا یقدمھا التي الخدمات من
ھذا القرار. ومتخذي الباحثین إلى إضافة العربیة، في الدول بوزارات الزراعة المعلومات تقنیة مجال في والعاملون ، المعلومات
أساسیات مثل الصلة ذات المواضیع من عددًا تغطي المعلومات مجال في متخصصة تدریبیة برامج وتنفیذ بإعداد المختبر ویقوم
االلكتروني، النشر برمجیات البیانات التفاعلیة، قواعد إنشاء ، ASP بلغة المیكروسفت، البرمجة برامج حزمة اآللي، الحاسب
أساسیات الخبیرة، األنظمة الزراعیة ، الزراعیة واالقتصادیة البحثیة المجاالت في اإلحصائي التحلیل ، وبرمجیاتھا الرقمیة المكتبة
أو البرامج باإلضافة إلى اآللي، شبكات الحاسب ، المتخصصة التصمیم برامج التصمیم باستخدام الویب، مواقع بناء ، االنترنت

المستفیدة. الجھات بناًء على طلب التي یتم إعدادھا المتخصصة الدورات

خؤهخإل خلحلُّخم خؤالَّجنّـ خؤحلئسَّحمـخنخ� ألهخؤٌّ خ�خبرخحمُّـسجيسمحة خعحنُّخمط ىَخط
ـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرؤالآلَنآل

ٍـ27ت9ت2006 26 خؤجيَّجلخْ ُّلٌَّحم – خعخم َّإل
للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر  اللوزي سالم الدكتور معالي االنتشار، الواسعة ، اإلخباریة الجزیرة قناة استضافت
معالي تحدث وقد . 2006/9/26 الموافق الثالثاء مساء یوم مكتبھا بالخرطوم، من االصطناعیة األقمار وذلك عبر الزراعیة،
الرئیسیة الغذائیة في السلع الفجوة حول ، مباشرة الھواء على بثھ تم الذي االقتصادي التقریر اإلخباري خالل من ، اللوزي الدكتور
السكان إعداد زیادة رغم دوالر إلى (15.5) ملیار دوالر (16) ملیار من مؤخرًا انخفضت قد أنھا إلى مشیرًا العربي، الوطن في
وزارات مع الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة بھا تقوم التي الجھود إلى معالیھ تطرق كما العربیة، الدول في ونسبة االستھالك

العربیة. الغذائیة الفجوة خفض على الغذائي العربي والعمل األمن مسیرة لدفع العربیة الزراعة
مع مطوًال حوارًا ، الخرطوم في مراسلھا وعبر اإلخباریة الجزیرة قناة أجرت العربیة، الزراعة االحتفال بیوم وبمناسبة
في الخرطوم صباح المنظمة مقر برئاسة مكتبھ في وذلك الزراعیة، للتنمیة العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي معالي الدكتور سالم
المنظمة وجھود ، العربي المواطن تھم التي العربیة الزراعیة القضایا من العدید فیھ تناول ، 2006/9/27 الموافق األربعاء یوم

العربي. الوطن في الزراعي بالعمل االرتقاء في
المنظمة العربیة العربیة، الذي أقامتھ الزراعة بیوم االحتفال بتغطیة اإلخباریة الجزیرة قناة قامت الیوم نفس مساء وفي
في المجلس بمقر السوداني، الزراعي  والمجلس السودان بجمھوریة والغابات لزراعة ا وزارة مع بالتعاون  الزراعیة للتنمیة

الكبیرة. المناسبة بھذه االحتفال استطالعات حول مغزى بإجراء قامت حیث ، الخرطوم

خؤحنحمخه خلجتاليخس سحلٍُّخم جلحمخخن

ٍخلَحنؤ خؤمتَخه ؤخنسهآلخس
وھى والمنزلیة الصناعیة لالستعماالت الزراعیة دراسة تدویر المخلفات حدیثًا الزراعیة العربیة للتنمیة المنظمة أصدرت
وإعادة استعمال من لالستفادة إقلیمي مشروع مقترح تقدیم بھدف 2006 للعام المنظمة عمل خطة مكونات كأحد إنجازھا تم دراسة
إلنتاج الراھن الوضع تقییم خالل ، من العربي الوطن في البیئي التلوث من والحد والتصنیع الزراعي الزراعیة تدویر المخلفات
التي والمحددات والمعوقات للمخلفات الراھنة االستخدامات  وتدویرھا، معالجتھا في المستخدمة والتقانات األسالیب ، المخلفات
فرعیة أھداف تحقیق إلى الدراسة ترمي الرئیسي ھذا الھدف على وعالوة ھذا . من آثارھا التقلیل وسبل االستفادة منھا تعظیم تواجھ
الفنیة على الخیارات ، التعرف المخاطر البیئیة تقلیل ، المتوفرة للموارد االقتصادي تضمن االستخدام بدائل تطویر : مثل أخرى
أن الجدیر بالذكر وغیر الحكومیة. الحكومیة المحوري للمؤسسات تفعیل الدور وكذلك المجال في ھذا االستثمار أجل من المتاحة
إنتھاج سیاسات إلى أدى الدول العربیة ومنھا النامیة بالدول الغذاء توفیر إلى الحاجة السكان وتصاعد ألعداد المضطردة الزیادة
. الغذائي التصنیع نحو االتجاه مع الزراعیة للرقعة إلى التوسع األفقي إضافة ، المحصولي والتنوع الزراعي التكثیف على تعتمد
واألضرار وبانت المخاطر الزراعیة النباتیة والحیوانیة المخلفات في ھائلة اإلنتاجیة الزراعیة زیادة معدالت ارتفاع على وترتب
أبدت فقد وعلیھ العربي. الریف العامة في والصحة البیئي بالتوازن اإلخالل بشأن المتزاید للقلق المخلفات أمرًا یدعو البیئیة لتلك
حیث المتطلبات البیئیة، مع تتماشى استخداماتھا بطرق وأسالیب الزراعیة المخلفات متزایدًا بقضیة اھتمامًا العربیة مؤخرًا الدول
لتلك متعاظمة واجتماعیة اقتصادیة وقیمة أھمیة الزراعي تعطى اإلنتاج  في المستخدمة واالقتصادیة الطبیعیة الموارد ندرة أن
، والمتصالحة بیئیًا اقتصادیًا والمجدیة فنیًا، المثلي المطورة األسالیب الزراعیة باستخدام المخلفات تدویر ضرورة وتحتم المخلفات،
یسرھا الدراسة ، ھذه تقدم ھائلة. والمنظمة إذ بیئیة ومخاطر اقتصادیة أعباء علیھ المخلفات الزراعیة تترتب وإھمال ألن ھدر وذلك
الزراعیة المستدامة التنمیة تحقیق في تسھم آملین أن إعدادھا، في الذین شاركوا للخبراء وتقدیرھا شكرھا عن جزیل تعرب أن

وطننا العربي. في وحمایة البیئة الموارد العربیة، على ومراعاة الحفاظ التطویر التقني، أسس القائمة على
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ـخؤَّألخؤحلحمخخن
ـ خلخمخط جلٍحم سيهال ـضَّأل
ٌّخؤر خؤس�َّهٌّ خؤهآلال م
خؤَّحمخش عآلخُّـخلَّخحمجل

عدد لتوصیات وتنفیذًا الحیوي، والتنوع الوراثیة بموضوع حمایة الموارد الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة اھتمام إطار في
األجل ومتوسطة اإلطاریة عملھا خطة في أدرجت المنظمة فقد ، مؤخرًا عقدتھا المنظمة التي العلمیة والمؤتمرات اللقاءات من

المجال. ھذا في المرأة لتفعیل دور مشروع تشتمل مكوناتھ على ، الوراثیة والتنوع الحیوي حمایة الموارد حول فرعیًا برنامجًا

حول  شاملة دراسة وإنجاز العربیة، الدول بعض حاالت في دراسات إنجاز على 2006 العام خالل المشروع ھذا ویشتمل
. الوراثیة لحمایة الموارد التطوعي البیئي في العمل المرأة دور تفعیل

ابتداء بالخرطوم المنظمة رئاسة مقر في أعمالھ الدراسة بإعداد للمنظمة العامة من قبل اإلدارة المكلف العمل فریق باشر وقد
ھذه تنفیذ مبررات وتجئ والبیئة بالمنظمة. إدارة الموارد الطبیعیة إشراف ، وتحت 2006/9/21 وحتى 2006/9/3 یوم من
وكذلك ، واالنقراض لمظاھر التدھور العربیة المنطقة في والحیوانیة النباتیة الوراثیة الموارد العدید من لتعرض الدراسة نسبة
الدولي االھتمام وتزاید النباتیة، الوراثیة الموارد وحمایة  البیئي العمل في  الریفیة المرأة وأھمیة بدور العربي االھتمام ضعف
البیئة، إضافة الحیوي وحمایة التنوع وصیانة حمایة في الخصوص وجھ على المرأة ومشاركة عام التشاركي بشكل لترسیخ النھج
العربیة المنظمة عقدتھ الذي العربي، الوطن في والبیئة المستدامة الزراعیة للتنمیة الدولي المؤتمر عن الصادرة التوصیة تنفیذ إلى

. 2003/10/16-14 الفترة خالل الھاشمیة ، األردنیة عاصمة المملكة ، عمان بمدینة الزراعیة للتنمیة

الریفیة  المرأة دور وتفعیل تعزیز العربیة، المنطقة الموارد الوراثیة في وانقراض تدھور من الحد إلى الدراسة ھذه  وتھدف
في الریفیة المرأة وجھود وضع على التعرف ، التقلیدیة المعارف مفاھیم وترسیخ الوراثیة الموارد على والمحافظة البیئة حمایة في
مشاركة في مجال الناجحة التجارب الدولیة من االستفادة دورھا، وتعزیز تفعیل من تحد التي والمعوقات الرئیسیة العربي الوطن
مقترحات المطروحة وإعداد للمشاكل حلول إیجاد أجل من العربیة الدول بین والتنسیق والتعاون البیئي، العمل التطوعي في المرأة

النباتیة. الوراثیة الموارد وحمایة البیئي التطوعي العمل في الریفیة المرأة دور لتفعیل وآلیات

، األردن من كل في الدراسة موضوع حاالت حول سابقة بإنجاز دراسات مرحلة في قامت بالذكر أن المنظمة قد الجدیر
المواضیع من عدد على الشاملة للدراسة تشتمل العناصر الفنیة ومن المتوقع أن ، ومصر فلسطین المغرب، ، السودان ، سوریا
الوطن العربي، في الراھن للمرأة الریفیة الوضع العربي، النباتیة في الوطن الوراثیة التنوع الحیوي والموارد مالمح مثل الرئیسیة
والوضع العربي، الوطن في  البیئة وحمایة المستدامة  التنمیة في الریفیة والمرأة األھلیة  التنظیمات  وإشراك التشاركي  النھج
في متناول الدراسة ھذه تكون أن المتوقع ومن . الدولة الصلة من قبل ذات والتشریعي للجمعیات والتنظیمات األھلیة المؤسسي
شبكة في المنظمة صفحة على وضعھا فسیتم منھا الفائدة ولتعظیم ، اهللا بإذن أكتوبر القادم والمختصین أوائل شھر الباحثین أیدي

حدیثة. إصدارات عنوان تحت االنترنت

َّخإلٍخ�يخسـخع خألخمخيف لئخيض جنألؤ خلهخعخس ؤ�خمحب خصسآلخهـخلنت٦ؤ
ألمتخمـخؤهخمر ُّلٌَّحم خؤخًخمطـ–

ت9تـ2006 تـ14 ـ10
وبحضور ، العربیة مصر بجمھوریة األراضي الزراعة واستصالح أباظة وزیر أمین األستاذ لمعالي الكریمة الرعایة تحت
مع بالتعاون الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة عقدت  ، للتنمیة الزراعیة للمنظمة العربیة العام المدیر اللوزي سالم الدكتور معالي
األمراض لمكافحة المعالجات الالزمة لطرح المشترك االجتماع العربیة، مصر بجمھوریة األراضي واستصالح الزراعة وزارة
عن الصادر للقرار تنفیذًا االجتماع ھذا عقد ویأتي . 2006/9/14-10 الفترة خالل القاھرة وذلك بمدینة الحیوانیة، واآلفات
الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العمومیة الجمعیة أعضاء ، العربیة الدول في الزراعة وزراء المعالي أصحاب اجتماعات
شھر من 24-20 الفترة خالل العربیة، مصر جمھوریة القاھرة – انعقدت بمدینة التي والعشرین التاسعة دورتھا في الموقرة،
بموجبھ تم للحدود، والذي العابرة واآلفات باألمراض اإلصابة مخاطر للوقایة ودرء مقترحة بآلیة والخاص ، 2006 مایو (آیار)
والشبكات والمنظمات األعضاء الدول من للخبراء مشترك اجتماع بعقد الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة العامة اإلدارة تكلیف
المدخالت وتحدید ، المتاحة اإلمكانات من لتعظیم االستفـادة الجھود وتنسیق المقترحة ، اآللیة لبحث المعنیة والدولیة اإلقلیمیة
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الثروة قطاع وتطویر تنمیة في المنظمة جھود مواصلة إلى باإلضافة ، ھذا المجال اإلقلیمي في العربي التعاون لتعزیز المطلوبة
خاللھا متواصلة، تم أیام خمسة عشر جلسات عمل لمدة على االجتماع أعمال جدول إشتمل وقد ھذا العربیة. المنطقة في الحیوانیة
المنظمة تنفذه الذي  ، للحدود العابرة الحیوانیة األمراض لمكافحة اإلقلیمي البرنامج حول المقدمة المذكرات  ومناقشة عرض
ومنظمة األغذیة الزراعیة العربیة للتنمیة المنظمة بین المشترك المشروع على البرنامج ویشتمل ھذا الزرعیة، العربیة للتنمیة
األوسط الشرق في للعالم القدیم الدودة الحلزونیة ذبابة الستئصال الذریة للطاقة الدولیة والوكالة (الفاو) لألمم المتحدة والزراعة
اإلقلیمي الستقصاء والمشروع العربیة، المنطقة في المعدي اإلجھاض لمكافحة مرض الوطنیة للبرامج الفني الدعم ومشروع ،

. المتصدع مرض حمى الوادي ومكافحة ورصد

الوطنیة البرامج لدعم الزراعیة للتنمیة العربیة أعدتھ المنظمة الذي المشروع عرض االجتماع ھذا فعالیات ضمن تم كما
اإلجراءات والحمالت الوطنیة مجال في العربیة الدول بعض تجارب وعرض الطیور، أنفلونزا مرض لمجابھة العربیة الدول في

أخرى. مرة الدول بعض في ظھوره معاودة بعد خاصة المنطقة دول لكافة ھاجسًا یشكل أصبح والذي المرض، لھذا للتصدي

الحیوانیة الزراعة والثروة وزارات بجمیع للصحة الحیوانیة اإلدارات العامة مدیرو السادة االجتماع ھذا في أعمال وشارك
والشبكات وممثلي المنظمات المذكور، البرنامج في التمویل اإلقلیمیة والدولیة المساھمة مؤسسات بجانب ممثلي ، الدول العربیة في

الصلة. ذات والدولیة اإلقلیمیة

"خلخ ٍخؤسَّه خ�حمنبخجل خلخمخطـم "ـجلٍحم ضَّأل خؤسحلحمُّر خؤحلٍحمط
17ت21ت9ت2006 خ:خ٩ حمجلإلخ خلآلالئ – هآلخْ

وزیر الزعبي عاكف الدكتور معالي من كریمة برعایة
العربیة المنظمة عقدت  الھاشمیة األردنیة بالمملكة الزراعة 
األردنیة الدورة الزراعة وزارة مع بالتعاون الزراعیة للتنمیة
المائیة" والتوعیة  اإلرشاد في المرأة دور " حول التدریبیة
الھاشمیة األردنیة المملكة عاصمة عمان بمدینة وذلك
الدورة ھذه عقدت  وقد .2006/9/21-17 الفترة  خالل
مشترك بتمویل ینفذ الذي المائیة التوعیة لمشروع تنفیذًا
األوبك وصندوق الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة من
(IFAD) الزراعیة والصندوق الدولي للتنمیة للتنمیة الدولیة
إفتتح الدورة وقد .(IDCR) التنمیة ألبحاث الدولي والمركز
العربیة للمنظمة العام المدیر اللوزي سالم الدكتور معالي
الطراونة راضي الدكتور سعادة وبحضور الزراعیة للتنمیة

تأتي التدریبیة ھذه الدورة أن إلى ومشیرًا حیا المشاركین حیث وزیر الزراعة، لمعالي وممثًال األردنیة الزراعة وزارة عام أمین
بھدف وذلك الزراعي العمل - في نصفھ المرأة تشكل والذي - المجتمع قطاعات كافة بأھمیة مشاركة المنظمة من إستشعارًا
إرشادي برنامج ضمن العربیة وذلك في الدول المائیة والتوعیة باإلرشاد على القیام قادرة قیادات نسائیة وإعداد المرأة دور تدعیم
الوطن في المائي الوضع عن وثائقي فیلم عرض الدورة برنامج تضمن وقد العربیة. الدول حاجات مع ومناسب ومتطور محدد
وترشید العربي الوطن المائي في الوضع نظریة عن كما تضمن محاضرات للتنمیة الزراعیة. المنظمة العربیة إعداد من العربي
وتطویر والحصاد المائي التقلیدیة غیر وإستخدام المیاه المنزل، في أو في الزراعة سواء المیاه إستخدام ورفع كفاءة إستخدامات
بالمشاركة والتدریب التدریب السلوكیة وأنماط اإلتجاھات في إرشادیة موضوعات إلى إضافة الملحیة والزراعة السطحي الري
المیاه إستخدام ترشید وفي التنمیة في دور المرأة إلى البرنامج تطرق كما األسریة. ومناھج التوعیة إرشادیة وأسالیب وإعداد برامج
واإلرشاد التنمیة في المرأة دور فیما یختص المشاركة الدول تجارب عرض وتم مستخدمي المیاه، جمعیات في والمشاركة الري في
سلطنة الجزائر، تونس، ، البحرین ، األردن : من كل من سیدة وعشرین اثنان الدورة في ھذه شارك المائي. واإلرشاد الزراعي
وإعطاء التدریب في وشارك والیمن. المغرب مصر. موریتانیا، لیبیا، لبنان، قطر، فلسطین، العراق، سوریا، السودان، عمان،

ومصر. فلسطین سوریا، السودان، تونس، األردن، : من والباحثات من كل والباحثین الخبراء من نخبة فیھا المحاضرات
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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


