
ا	ــ�� ـ�
 	���ـ���ـ����� ا	ـ�ـ�ـ�ـ�

ة إ���ر���� 

��-ا�	�د ا��ا����٢٠٠٨ 

 	ن ا���لس 	ن ا���لس 	ن ا���لس 	ن ا���لس

:دا�� ا��ـــــــ�د

١ �� ا�����

١ �� ا�����

������٢ ا$#"��ع ا� ��� ����� ا��

%�٢ أآ�د���' ا����� ا�	��& ����

٣ �� أ,+�ر ا�����

٤ 0/.�' ا�	�د

�٤ ��ا�8 �7��ة وا2� 3.4

 �ن ا�ر�
س�ن ا�ر�
س�ن ا�ر�
س�ن ا�ر�
س

�ــ�ــ�ب ا�ــ�ــ�ــ��ــ� وا��ــ�ــ�دةأ
ــ�ء  ــ�ـــ�ات أ��ـ ــ�دة وا��ـ وا��ـ

 ...ا����� ا����� ������

ا����ا �� أن أ���م ��ـ
�ـ	 ا��ـ�ـ�
� أ��ـ� و��ـ�ـ� �ـ� �وا� ���� ��� 
 !
د)� ��"�ة ا��&#% ا�$��ـ� �ـ#ـ�ـ"ـ

رآ* �� ا-,�+* و��ـ�ـ� ���
��اء �
أ)2
ء ا�$�ـ� ا�ـ ـ+ـ�)ـ� �ـ� �ـ1ـ
�ـ�ة 
�� �3 آ� ����� أو )� 3��4 �ـ�ـ��ـ� 
ا��� �6
ت ا��"�* وا���&$* �ـ ـ+ـ��ـ� 

74
أن. ��ا�: ا��&#% و���"9 دا�8ة ,� �� <"+� 
آ�
 
أ6"� ا��&��)
ت ا���<"* ا� ـ� )ـ2ـ�ت )ـ� ر=ـ2ـ ـ�ـ
�2
ت � �BB* �� إ4
ر ا��&#% @�ج C �ا-آ"�ة � ���

7���4 �� �@Dا E$2ر وا��>#� 
�F$� .ن
و�$� ذ�G آ#7 آ
�9 آ� ا-)Fـ
ء  �Iا� �ا J#( ص��#� 
ً"B�C �� ًاM�
6

 � ��"ـ3 أهـ�اف ً$�
ت �<$�� ��P�
ت و(
�Qأ��ادًا و

78 � ��ـ"ـ3 F(ر=2* أ J#( ًء
>� �Qي وSا ا��&#% ا�Sه
 �
ت وا��2ـ�ة �ـ"ـ�ا� �اI� وا� $
ون و�2
دل ا���T وا��$#�
 �آ� أ�4اف ا��& �9 ا�ـ�ـ�ـ ـ�ـ* �ـ
�ـ�ـ"ـ
! �ـ� ا�ـ�4ـ

��ى ا� ���
ت ا� � ���#�
 ,�رة ا��"
! .. ا�$��� ����ر�
 
� ا�$
�� و�WXـ"ـ�هـ��* �� هSا ا�&Mء 
( *TB� *"�
ا�� <
��"�ة ا� <�"* وا�<�� اZYـ ـBـ
دي واQYـ ـ�ـ
)ـ�  J#(

78
>�-.
�ـ*
� أQ� ذ�G �$�� أM�Qة ا��&ـ#ـ% �ـ\)ـ�اد ]Zـ�و

 !
ا^-ا��< �ى ا�$��� ا-ول �ـ#ـ�ـ"ـ ١٩-�١٦ـ�-�ـ_ذن
���<* ا���
ض �ـ
�ـ�ـ�ـ#ـ�ـ* �� ��
� ا�$
م ا��� �2���,
ا�$��"* ا��$�د�*، و�� ,T% ا��eZ � � ا�$�� � <ـdـ"ـ� 

ه�* ا��&#% وا]Z#"ـ� ا�ـ$ـ��ـ� �ـ� ا�ـ�ـ<ـ ـ�ى ��
�9 )��! ����<* ا�+<ـ2ـ�ل Mا�� !
"�#� %�
ا�$
��� ا��

و�ـ ـ ـ"ـj هـS!. ٢٠٠٩� �آ"
 �� Cـ�ـ� �ـ
رس )ـ
م 

ت وا�Y �ا�"&"ـ
ت ا�ـ$ـ��ـ"ـ* �

�Z* ا��">� ��
ا���
 
��ارد ا��"
! و�<�" �
 و��C"� ا� �ـ�ا�ـ�ـ J#( ظ
T�#�


د�*B ZYا 
و�"$ـ�ـ�. �� آ
�* ,�ا�6 ا��"
ة وأ,�+ �
 Jـ�ة )ـ#ـ Tا� !Sل هl@ 7 ,
�ا��&#% ا�$��� �#�"
! وأ
ا� <�"3 وا�� 
�$* �#��وج �F�X� ا�< 
8: ا�ـ ـ� �ـ�)ـ� 

و���ـ�. ��"�ة ا�$�� و��
ه� �� د�9 ��"�ة ا� <�"*
 ...ا^ و��د @+
آ�

����/ ./ ./ ./ .��� �	
 ������� �	
 ������� �	
 ������� �	
 ���� 
������ ���������� ���������� ���������� ���� 

� ��م أ��ة ا��&#% ا�$��� �#ـ�ـ"ـ
! وا-�ـ
,ـ*

ت ا� �<m* ا��#2"* �#�ـ"ـ� �n J��X� %#&�#� *�
ا�$

ر8ـ"ـ% ا�ـ�ـ&ـ#ـ%—����د أ�� ز��/ ا-� 
ذ ا��آ �ر
ا�$��� �#�"
! ووز�� ا���ارد ا��
8"* وا��ي �&�ـ�ـ�ر�ـ* 


�"ـ7 )ـ#ـQ Jـ
8ـMة �ـ�راك-��B ا�$��"* $����Bل 
 ) 
�$* آ
�"ـTـ�ر,ـ"ـ
Q %�P��ـ
�ـ��Yـ
ت ا�ـ�ـ ـ�ـ�ة) 


ل ا���ارد ا��
8"ـ* &�ا-����"* �����ًا ��&��دا�7 �� 
��
�� �ى ا�$ J#( .ن ا��آ �ر
أ�� ز�� B6 �Zـ�/ وآ

�ـ$ـ* 
)#J درQ � ا��
�Q "ـ� وا�ـ�آـ ـ�را! �ـ� Qـ
وُ��<j ا�&
M8ة -�Fـ�. آ
�"�Tر,"
 �� أوا8� ا�� "<"
ت

�ـ
ت دو�ـ"ـ* 
� آ
,e ��� إ,&ـ
زات وإ�ـ�ـ��ا�$#�
ء 

Yت ا�$#�م ا�ـ�ـ�ـ ـ#ـTـ* &� �� *"��Zو�ـ#ـ�آـ ـ�ر. و /

���<�ـ�ر �ـ
]vـ
�ـ* ٢٠٠����د أ�� ز�� أآ�1  w��
 J١٣إ�*�M"#&,Yا�$��"* وا �" y#�
� 
ً�
 ...آ 

�* ا��"� ا-� 
ذ ا��آـ ـ�ر

,* ا�$�/ آ�
 ��<z ا-

ا-� 
ذ ا�� �Tغ �
���آM ا�ـ�ـ��ـ�-�TIت )�2 ا��ا��


�� ا��آ �ر وز�� ا�ـ�ـ�ارد $�
ر � �����2ث ا��"
! و

ا��
8"* �&���ر�* ��B ا�$��"* و��1ـ� دو�ـ* ا�ـ�ـ�ـّ� 

!
Y@ "ـ
ر �ـ"ـ
د�ـ7 ��ـyـ�-�
��&#% ا�$��� �#�"

 ��ـ !
�<B> ا����� ا� <S"Tي �#�&#% ا�$��� �#�"ـ

<B>ا�� �y�� �"�� ا�� ��"� .




رات ا�$��"* ا�� ��ة�
�e وزارة ا�m"2* وا��"
! ��و�* ا]F ا�
 w�

ع ا�1� QYرا)* ا��#�"* اM#� ا��و�� M9 ا���آ�
ون $ �
�

رك �7 أآ�1 C يSا� !

��d ا��&#% ا�$��� �#�"�� %#&��

 ��� ا��<+�*٦٠�
ء ا��&#% وا�F"�ف F(دة أ
� ا���

�Qر

ع )� ا�< 
8: ا� 
�"*. ا�$��"* و@� QYا �Tأ� �Zو :-

��ى ا� ��م ا�Sى ���J#( 3 ا�B$"� ا�$��� ��� *$�
 �
*"T�-3 أه�اف ا"���.

� ا���
ء � $��ا����� �"�,
إ�Qاء درا�* �6ل ���Z ا��

��ول ا�$��"*� !

ل ا��"&� J� *"T�-3 ا"��� �(��.

ا���ا��* )#J إ,�
ء �2C* ا��&#% ا�$��� �#�"
! ا� ��
 *"$�Q ����F ا�&�$"
ت ا-ه#"* �� �vء اZY �اح ا����م 

��T�1 ا��$
دي �&���ر�* ��B ا�$��"*.

�!

 ا��"�
F�� *",�,
Zء �&<* ����$"* و
ا���ا��* )#J إ,�
.�� ا��4� ا�$���

و @+� )�� ا�#&<* ا� ���$"*� ا� �I"* �2#�رة أه�اف
 

! وا���2* ا�$��"* �#&�$"
ت ا-ه#"* ��"�#� *",�,
وا��
 9� 3"�> �
� J#@7 ا��ا�
d,9 د� �ر ا��&#% و� 3T �

*�

,* ا�$�.ا-

� ���Q$"* إ� �
ر�* ��
)� دو�* �#�+" �"��� �� �d>ا�
%"���

8: أ, , J#( <��  � J ت ا�
vو
Tا�� J�.

�!

ل ا��"&� J� نl�$� �" "��( �" �2C 9vو J#( ��$ا�
�d#* ا��&#% وه�
 ا���2*  e�� ���,�"ا� 
و��)���


 ا��د�
ن و�2C* ا��"
! ا�&��"*"Qا�$��"* ��"�رو��.

�*"@

ر ا�� ��J#( *2 ا� y"�ات ا��<WDاح ��را�* ا� Z2<� إ�

ت "I� � دة
T �Yا�$��� وا �4��
� *"8
)#J ا���ارد ا��

�J �6ل ا� y"�ات ا��<
@"* وا� <�"3 �9 ا����وع � ���P�
 J� *"@
�<�d* ا�"�,��� )� ا� y"�ات ا��< !ST>� ىSا�
�&��)* )�� �2#�رة  ����� Jإ� *�
v[
)�ة �lد )��"*، �
 *+�,Y9 ا� <�
> � 
�� *�S"T> اح وإ)�اد @+ 7 ا�� ZYا
اZY#"�"* وا��و�"* ا� ST>� Jه
 أو �� �ك �"�
 ا��&#% إ�
ن 

*"@
.هS! ا�T �ة و� <
ول ���vع ا� y"�ات ا��<

� ا�$�ب�"(�2�#� M"T� وا� *m2$ ع ا� �)"* وا��v��� م
اYه �

M8ة Q �
ر )� 3��4 اl(Yن )� �Yوا %�
> #� �Q 3#@و


ء ا��
ء أو �6
�8 ا��
ءZ�I- *��>�.

.اYه �
م �
��&#* ا�$#�"* و��&"9 ا�<�� �
�#y* ا�$��"*�

�!
"�#� %�

رآ* ا��&#% �� ا��< �ى ا�$
��� ا����
وا� Xآ"� )#J ��1"� ا��&#% ٢٠٠٩�
�+<�2ل )
م 

 J�� � *"��$ا��ول ا� *$�
Q ود)�ة ��
��
�#�<+�* ا�$��"* �
 *"�
ا� � XC(Political Process)ن �<�"3 ا-��ر ا��"

�� �ى ا��ول �� إ4
ر ا�����P وا@ "
ر  J#( �d> �
 *��"F�� ت
(
� Qت ا�$��"* و)�� ا

ت ��1� ا-و�"(�v��


ت(�vا��� !Sه ���� �.

�2 $� !
���vع إ,�
ء أآ
د��"* ا��&#% ا�$��� �#�" Jـ#(
�: )�ـ� ا��&#ـ% ا�$��ـ� 

ت ذات ا-ه�"* �ـ� ��,ـ(�vرأس ا���

 !
� �ــ�. �#�"ــ"d�

ء �&#ــ% ا���ــFدة أ)ــ
 ��ــ� ا�ــ $�ض ا�ــ�
wــ�
دو�ــ* ا]�ــ
رات ا�$��"ــ*(ا�ــSي )�ــ� �ــ� د�ــ�-اQ �ــ
)�� ا�1

����ــ� �&<ــ* ا@ "ــ
ر ��ــ�-٢٠٠٧د�ــ��١٠�2–٩� ــ
ر��) ا�� �ــ�ة
�ـ7 ا-�ـ 
ذ ا�ـ�آ �ر �Z يSا�ـ !
و�"ـ� )2ـ�/ ا-آ
د��"* ا�$��"ـ* �#�"ـ

ا���6� )ـ�F ا��&#ـ% ور8"ـ% ا�#&<ـ* ا��ـ��#* ��Tـ	 ا�+#2ـ
ت 
 Mت ا��#�"ـ* وا���آـ
�ـ� ا���آـM ا�ـ�و�M#� Jرا)ـ lآـ 
ا� J ���م ��

�B� J� !
. ا����J ���2ث ا��"

وZــ� ا, �ــe �&<ــ* ا� �""ــ� ��2ــ�ل )ــ�ض ا���آــM ا��و�ــ�
�� ��6ـ
 آـ�  J� 3��� w"6 *"د��

�* ا-آF �Y *"�#را)* ا��M#�

وZـ� أCـ
ر. ا���وط ا��+#��ـ* آ�ـ
 ورد ��W"�ـ* ا�ـ��وط ا���Q$"ـ* 
 �
ه� �"ـT� آ�ةS�
�� ا��آ �ر ر8"% ا��&#% إ�� �#�"7 ���دة $�
 �ا���آM ا��و�� �#Mرا)
ت ا��#�"ـ* وه"mـ* ا�m"2ـ* �ـ� أ�ـ� �ـ�2 )ـ
�ـ
رات ا�$��"ـ* [

�* ا-آ
د��"* �� أ�� ��2 �F �Y 
ا���اآ* �"<��

وأ, �e ا��<
�Z* ���ا��* ا��&#ـ% )#ـI�� Jـ"* ا�#&<ـ*. ا�� ��ة

 وا��ـ
ذ ا��+ـ�ات ا� $
��Zـ* وا� <�S"Tـ* ],ـ�
ء �#"$T� J#( ��$وا�
 �Bـ�اYآ
د��"* وا�<�d �� ا-دوار ا� � ���� أن ���م ��ـ
 ا��yـ�ب و

�* ,ـ�
ط Fرآ* �ـ� ا� ـ
وأ�4اف )��"* أ@ـ�ى ��=ـ> �ـJ ا��ـ�

.ا-آ
د��"*

���"ـ� ا��
�ـ�٦هSا و�"$�� T6� ا�  
ح ا-آ
د��"ـ* �ـ�م
�* ا�$��"ـ* وا�$
��"ـ* 

ت ا��"B�ا�� ��
رة أ�� ��F�� �2ر )�د �_�

 !
� ا��&#% ا�$��� �#�"ـ( �"#1��و�$�ـ> ا��Tـ� )�ـ� ورCـ*. و
 ��
�: )�� ا-آ
د��"* @lل )ـ

�Z* أو���
ت ��,>�� ��(٢٠٠٨—

٢٠٠٩.

�*�Qاك �� ا��&#* ا�$#�"* ���ا� CYر�� ا �� �d>دة ا�
إ)
 *T#�� J� *2� �2ة ا����ء ا��v J#( *2�� ا�� *"�
ا-)2
ء ا��
 ��
دة T �-9 ���"9 دا�8ة ا� <�
> � 
أ�Iار ا�$�د ا-ول ��

*��F$ا��&#* و���"9 دا�8ة ا�.

�*"T"�1 دة ا�
�2* �2�#
ب ا�$��J ���� ��� ا��C ء
ا�<J� �d إ,�
� ا��"
! �J ا��4� ا�$��J وا� ���
ت ( J(دة ا��
�M� *�ا�lز


��Qا� � ��ا.

�J� ل

م ��ور �$"�#� !

ت ا��""Zl@- *"��$9 ا���2* ا�"&��
� إدارة ا���ارد ا��
8"* ,�� ا� +2"3 ( �"�Pا��� �d, 7"Q��
ا-�F� ]دارة ا��"
! وأ,&j ا���
ر�
ت ا� � �Pآ� ا���� 

 �"Cا��.

���
 7��6 ا��&#% � �Z���&��)* )�� ��را�*  �����
 *"��Pوا�� *">Tا� J6ا�<�ا ��أ)�
ل �J ا�l2د ا�$��"* 
 ��( *+@ J��$إ)�اد ا��&#% ا� Jإ� *�
v[
وا� ���#"* �

*��#* �#�<+�* ا�$��"* �#�<�ات ا��
د
� �.

االجتماع الثالث لمجلس المحافظيناالجتماع الثالث لمجلس المحافظيناالجتماع الثالث لمجلس المحافظيناالجتماع الثالث لمجلس المحافظين
٢٠٠٧ديسمبر ١٠—٩دبي، 

االجتماع الثالث لمجلس المحافظيناالجتماع الثالث لمجلس المحافظيناالجتماع الثالث لمجلس المحافظيناالجتماع الثالث لمجلس المحافظين
٢٠٠٧ديسمبر ١٠—٩دبي، 

االجتماع الثالث لمجلس المحافظيناالجتماع الثالث لمجلس المحافظيناالجتماع الثالث لمجلس المحافظيناالجتماع الثالث لمجلس المحافظين
٢٠٠٧ديسمبر ١٠—٩دبي، 

استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة 
أبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياهأبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياهأبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياهأبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياه----البيئةالبيئةالبيئةالبيئة

استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة 
استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة استضافة كل المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي وهيئة أبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياهأبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياهأبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياهأبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياه----البيئةالبيئةالبيئةالبيئة
أبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياهأبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياهأبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياهأبو ظبي لمقر أكاديمية المجلس العربي للمياه----البيئةالبيئةالبيئةالبيئة




ع ا� <�"�� ا-ول �\)�اد ���ـ
رآـ* ا]Zـ#ـ"ـ��� QYا ��C


! ��Z"ـ9 �ـSآـ�ة "�#� %�
ا�$��� �� ا��< �ى ا�$
��� ا��


ون �"� ا���آM ا����� ���2ث ا��"
! �&ـ�ـ�ـ�ر�ـ* �Bـ� $ #�

ا�$��"* وا���آM ا��و�� �#Mرا)* ا��#�ـ"ـ* �ـ� د�ـ� �ـ�و�ـ* 


رات ا�$��"* ا�� ��ة وا� � �" ـ� �ـ� إ4ـ
رهـ
 �ـ2ـ
دل �ا]

� وإ�Qاء ���و)
ت ��1"* �� �آ*" ��Pا�� �.ا���2ات �"


ون �ـ9 �ـ<ـdـ�ـ* ا�ـ2ـ"ـmـ*�$ �
� !

م ا��&#% ا�$��� �#�"Z
 *"��
�  UNEP-GPAا�$� � <d"� دورة ��ر� �� *"2�Sي ا���ار


ل &� �� 
�n"ـ
ت 6ـ�ـ
�ـ* ا�ـ�ـ&ـ
ري " �� �ى ا]دارة ا�$#"
� ,�d إدارة �ـ"ـ
! ا�Bـ�ف: ا��
8"* �� ا��ول ا�$��"*"���

��Bا� "��. ����<* ا��
ه�ة �٢٠٠٨<
��٥–٣، @lل ا�T �ة 
� آـ
�ـ* ا�ـ�ول� 
ً$���و��C �Zت ا��ورة ا� �ر��F6 *"2رًا 
 Jدات �ـ�ـ��ـ� )ـ#ـ
��B وا@  �e � �ز�C 9ـ�ـ ��ا�$��"* و

و�Z ���م ا���
رآ�ن �� ,�
�* ا��ورة �+ـ#ـ> إ�ـJ. ا���Fر
ر8"% ا��&#% �+#�2ن �"7 ا���ا��* )#ـJ إ,�ـ
ء Cـ2ـ�ـ* 

��Bف ا��Bا� !
"�
�&* وإدارة $�.


ل ا])�اد ���
رآ* ا��4� ا�$��� �� ا��< �ى�&� ��


! �� ا�+<�2ل "�#� %�

رس٢٢-١٨(ا�$
��� ا���

� @lل)٢٠٠٩"(
� Qا !
، )�� ا��&#% ا�$��� �#�"


ت�d>ا�� �
رس و��,"� �# <�"3 �"���Cي 


ت ا�$��"* وا]Z#"�"* وا��و�"*��Pق. وا��
T�Yا �� w"6

 *">Tرآ* ا��<+�* ا�$��"* �� ا�&�ا,> ا�
��
Yت &� J#(


ع ر8"%. وا]Z#"�"* وا��"
�"* �#�< �ى� QYا �F6 �Zو

 *$�
&� 9�
� ا��
�8 ا�$��� ا� ���آM ا��را�
ت ا��
8"* وا-

ا��ول ا�$��"* وا� � �  ��J �<�"3 ا���
رآ* 


�� ا�$��� �� ا��< �ى$#� *"�
.ا��"

�� ��y"� و�6ة ا�����Pات ا]�� �و,"ـ* ���ـّ� ا��&#ـ%�

,ـ* ا��&#ـ% �
�ـ�Bت �ا�$��� �#�"
! وا� � �  "j ر�� أ
 *",
��
ت ا� � ��#�T, G% ا]��Pا�� *�
وا��Bرة �9 آ

ل ا��2
Cــ� و)�ــ� Bــ�Yــ�ص ا� ���ــ
 �ــ"�)� و��ــ�

*"vت و,�وات ا� �ا
(
� Qا virtual)  (%#&ء ا��
F(أ �"�.

�
����Pًا إ�� �و,"ـً
 WlW"ـً ��( !
,�d ا��&#% ا�$��� �#�"
(video conference) رس��١م
vـ� ا��&#ـ% ٢٠٠٨�ـ

 *"����
ء ا-FTا� *�

(وه"m* ا���2ث ��آ�
, (��ـ 3"�> �
 Gا�ـ�و�� وذ�ـ G>2�
� 

ل إ����"�Cإدارة ا���ق ا-و�� و

,"ــ
ت ���# $ــ�ف )#ــ�Z Jا)ــ� ا�2"
,ــ
ت وا��$#��ــ
ت وا]
ا�1�2"* ا�� $#�* ��ـ�ارد ا��"ـ
! ا�� ��ـ�ة �ـ�ى ا��آ
�ـ*، 

دة ا��&#% ��
 � ��ـ� )ـ� ا��<+�ـ* T ا� *",
��و��w إ
� @lل إ,ـ�
ء ����و)
ت ا�w�2 وا� <�"*  *�ا�$��"* ���

,* ا��&#% وإQـ�اء درا�ـ
ت �
ت ���ن ��ّ�ه
 أ,

)�ة �"Z

� ا��ول ا�$��"*��&��ه*  �� *"�"2+� .J#( ق
T�Yو�� ا

 وا���2اء ا�$ـ�ب ��<
Zـ�* �

ع ���F! @�2اء ,� Qا ��(


ع ا�Sى �� )��! هlل ...إ4
ر ا� 
)�ن ا��� �ك� QYوه� ا
.��٢٠٠٨,"�٢٢-١٩أ�
م 

�TIت )�2 ا��ا��، ا����� ا� <S"Tي �#�&ـ#ـ%،/ �F6 ا��آ �ر�
�، اQYـ ـ�ـ
ع "d�
�&#% ا��� �F( ،¡وا��آ �ر رءوف درو�

,* ا�ـ�ـ<ـ ـ�ى ا�ـ$ـ
�ـ�ـ� �ا� <�"�� ا�1
,� ا�Sي ,�d 7 أ

���<* ا�+<�2ل أ�
م  �� !
"�#� %�
 �2�٢٠٠٨ا�ـ�١٠-٩ا��

ت ا�2ـ�ا�ـ: ا�ـTـ<ـ"ـ* وا]Zـ#ـ"ـ�ـ"ـ*�� ��2
ت و"��� *�Z
>��

 �٢٠٠٩#�< �ى ا�ـSي �ـ"ـ$ـ�ـ� �ـ� Cـ�ـ� �ـ
رس )ـ
م 


 ��Sآ�ة �6ل @+* ا��&#% ا�$���. و�� 7T"F ��آ"�و���


رآ* �� ا��< �ى��#� !
"�#�.

� ا� $
ن �ـ�ـ� ا�ـ�ـ&ـ#ـ%��Sر��ن ا�
� �Y�2اء ا�ا� J�,أ
وآـSا ٢٠٠٩ا�$��� �#�"
! ])�اد @+* أ)�
�7 6ـ ـJ )ـ
م 

�* �ـ#ـ�ـ&ـ#ـ% 

,* ا�$�¢� *"�"d> وا� *"��Pت ا��
ا� ��"2

)7 �ـ� � Qا �� �"d�
�&#% ا��� J#( 
�v�( �$� Gوذ�

6
ت ا��
دة ا-)Fـ
ء ��C٢٠٠٧ د����2 )
م � ��� S@-وا
.�� هSا ا��Xن

�!
� ا��&#* ا�$#�"* �#�&#% ا�$��� �#�"ـ��Iر ا�$�د ا-ول 
و�Fـ� �ـ�ـ
Yت وأوراق )ـ#ـ�ـ"ـ*. ��٢٠٠٧ ��C د����2 

*�M"#&,Yا�$��"* وا �" y#�
ود)e ه"m* �ـ�ـ��ـ� ا�ـ�ـ&ـ#ـ*. �
 
� ا�$�ب وا��� �"� ��ـFـ
�ـ"16

ء ا��&#% وا�2F(دة أ
ا��
ا��"
! �� ا��4� ا�$��� �#��
رآ* �_, 
��Q ا�$#ـ�ـ� �ـ� 

� ا��&#*� *�.ا-)�اد ا��
د



محمد صفوت يوسف عبد الدايممحمد صفوت يوسف عبد الدايممحمد صفوت يوسف عبد الدايممحمد صفوت يوسف عبد الدايم. / . / . / . / دددد....أأأأ
�����	 ��� ا	���� ا	�����ي 	����� ا	

��ا�"� ���<* ا�T"�م �&���ر�* ��B ا�$��"* +��� �*�ت '�#( �)� ا��ا'&/ ا$# �ذ ا��آ �ر �����ج. 
�$* ا��
ه�ة )
م 
Q *��>ا���,� �� آ#"* ا�� ����
وزارة ا���ارد ا��
w"6 ،)*"8 ا� �3 ��ر ���7Q ��زارة ا��ي ١٩٦٥�

 ً
"�
�$�� ���ث ا��Bف �
���آM ا����� ���2ث ا��"
! �$�) وا��ي 6 �$� 
�"� j2Iي أSف وا��Bث ا�
وا� �T � 3 "¡ أ��

م ( 78
���� ا��$�� )
م ١٩٧٦إ,� j2Iأ J 6 72I
>��W ر8"�ً
 �#�"m* ا����B* ����و)
ت w"6١٩٩٢ ��رج �� 

. ١٩٩٧ا��Bف ��زارة ا���ارد ا��
8"* وا��ي )
م 
�B6ر�م �)� ا��ا'&/ ا��آ 

�Q "� ا��<��* ا���,"* )� J#(م ١٩٧٣
وا� �3 �
�$��..�W١٩٨٥ ا��آ �را! )

�� ا�� ��ة ¢� *$�
� l@(FAO)ل ��"��7 ا�$�#"* ��<�d* ا-=�S* وا�Mرا)* ا� � 
م ��١٩٧٦ ا�T �ة( J 6١٩٨١ �W ،
��� �� ا�T �ة +>Cا��و�� ��ا G>2�

م ١٩٩٨�( J 6را)� ٢٠٠٥وMف ا��B#� G>2ر ا�
و�� ا�T �ة ا-@"�ة. آ�� �


رًا ��ز�� ا���ارد ا��
8"* وا��ي ����<B> أ� 
ذ � �Tغ �
���آM ا����� ���2ث ا��"
! �&���ر�* ��B ا�$��"* و �yC
� ا�$
م وا��
ص "(

 ����وع �+��� ا��ي ��yب ا��� 
 ا�Sي ���م )#J أ�
س ا���
رآ* �"� ا��+ً��>�آ�
 آ#� ... و

�Zا��� �دة ا-=�اض ���ض ا�<"�$ �
 و4<"ً
 ��&��)* )�� ا����و)
ت ا��� �آ* ً��>� ��$�

د�7 �"�.
��( �Zرو�ت/ ا��آ �*� 
� ا�l2د ا�$��"* ا���"�* وا��ول ا-����"* ودول Qـ<ـ�ب �nـ"ـ� �"1��
وهـ� )Fـ�. �

�<B> ا��8"% )
م  �yCف و�Bا��و�"* �#�ي وا� *m"��

م ١٩٩٢�( J 6ا���2ث ا�$#�"* ا��<ـ�ـ�رة. ١٩٩٥ ��و�7 ا�$��� 

M8ة ا��و�* ا� �&"$"* �� ا�$#�م ا��ـ<ـ��ـ"ـ* )ـ
م Q J#( �B68"* و

ل ا��Bف ا�Mرا)� وإدارة ا���ارد ا��&� ��١٩٨٦ 


ز )
م" �Y١٩٩٥و,�ط ا.

�� ��� ��� 	
��� ����� ��� �������� �� �����

� �� ��� � � � 
� ��� ������  ���� �! ������ ����� ����"�
 ��#�$ %���


���� ����������� ������������"
��������� ������������������� �������������
��� �������������

&�������� ������� ����������������'����������� ��������������  ���
 ���� ��
�–����)*��� ��� +�������–�
 �
��,– ������ 
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